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Bydgoszcz… 

Zwiedzanie Bydgoszczy może okazać się zaskakujące, szczególnie dla tych, którzy nasze miasto kojarzą tylko i wyłącznie  
z przemysłem. Dzisiejsza Bydgoszcz oferuje turystom i mieszkańcom moc atrakcji kulturalnych, sportowych  

i turystycznych. Nie sposób poznać tego niezwykłego miasta w jeden dzień, można jednak poczuć charakterystyczny 
klimat XIX – wiecznego, portowego miasta, które spowija mgła tajemnicy…  

 
6.00  Wyjazd.   Przejazd do Bydgoszczy 

Ok. 11.00 przyjazd do Bydgoszczy 
Spotkanie z przewodnikiem, ok. 3 godz spacer po Starym Mieście 

Ramowy program zwiedzania: 
• Spacer Starym Portem, gdzie zobaczymy symbol Bydgoszczy – Przechodzącego przez rzekę, a także spichrza 

pamiętające czasy barkarzy. 
• Stary Rynek, gdzie wciąż przyjmuje zainteresowanych Mistrz Magii – Twardowski. 

• Katedra Św. Marcina i Mikołaja, najstarsza bydgoska świątynia, wspaniałe polichromie, gotycki obraz Matki Bożej 
Pięknej Miłości, niezwykła historia cudownego obrazu. 

• średniowiecza kupiecka ulica Długa, 
• urokliwa i pełna tajemnic Wenecja Bydgoska. 

• Wyspa Młyńska – 6 – hektarowa oaza zieleni i wypoczynku w samym sercu miasta, która jest dziś kulturalnym 
centrum Bydgoszczy, a to dzięki czterem oddziałom muzeum, licznym imprezom i koncertom, które mają tu miejsce. 

• przejście Kładką Zakochanych przy Operze Nova, 
• śródmiejska, XIX - wieczna zabudowa ulicy Gdańskiej wraz z pięknym Hotelem pod Orłem oraz innymi kamienicami 

słynnego architekta Józefa Święcickiego.  
To ta ulica sprawiła, że Bydgoszcz nazywana była w przeszłości „Małym Berlinem” 

 
Obiad 

 
• Przejazd autokarem do  Sanktuarium Świętych Braci Męczenników (miejsce sprawowania ostatniej mszy Bł. Ks. 

Popiełuszki), zwiedzanie Sanktuarium  
Ok. 17 .00 wyjazd  

Ok 21.00.-22.0000 powrót 

Cena:  130 zł/min 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena:  140 zł/min 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena:  150 zł/min 40 os. - max. 45 os. płacących 
 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

 
   

Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
-obiad 
- VAT  
- Bilety wstępu (60 +)  wg programu  i przewodnicy miejscowi  
- Obiad (zupa, drugie danie, napój) 

 
 

 
 



 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc.  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 022 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Zaliczka: 50 zł/os. 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 
bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie. 

 

 
WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
 

Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 
lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. 
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela 
ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 
postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi 
przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od 
Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki 
znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach 
morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed 
datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 
pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma 
prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz 
Klienta 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają 
następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, 
z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 
poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu 
różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku 
bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez 
Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora 
kosztów. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

