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„ Piotrków Trybunalski – Żeromin lub Tomaszów Mazowiecki”
Piotrków Trybunalski – należy do najstarszych w Polsce ,ma już ponad 800 lat i poszczycić się może
wieloma atrakcjami wartymi zobaczenia. My tym razem zapraszamy Państwa do spędzenia z nami jednego,
wyjątkowego dnia. W piotrkowskich browarach poznacie Państwo tajniki warzenia piwa , zwiedzicie
Muzeum Piwowarstwa ,będziecie też mogli posmakować różnych gatunków piwa czy regionalnych
napojów.
6.00

Wyjazd
Przejazd do Piotrkowa Trybunalskiego

Ok. 9.00-13.00

Pobyt w Piotrkowie,
-zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem – kolebka polskiego parlamentaryzmu, oraz
miasto czterech kultur.
-zwiedzanie Muzeum Piwowarstwa – Centrum Edukacji Browarniczej
Jedyne w Polsce ,stworzone przez i dla miłośników złotego trunku. Choć nie tylko, bo
niesamowity , interaktywny Browar do Góry Nogami robi wrażenie na każdym zwiedzającym.
Autentyczna ,zminiaturyzowana instalacja browarnicza umieszczona jest tu na… suficie !
Wchodzi w skład ścieżki dydaktycznej ,na której na której pokazujemy turystom podstawy
technologii produkcji piwa. A także zapoznajemy z surowcami używanymi do jego
wytwarzania. Zwiedzający mogą je nie tylko zobaczyć ale też dotknąć a nawet spróbować .
Krok po kroku poznajemy bogactwo gatunków , historię piwowarstwa, rodzaje słodów , czy
sprzęt do samodzielnej produkcji piwa w domu. Przewodnik przeprowadza też z uczestnikami
degustację wybranego gatunku piwa i opowiada o jego pochodzeniu. Na koniec chwila na
samodzielne zwiedzanie i zakupy w Centrum Edukacji Browarniczej , najlepiej zaopatrzonym
sklepie piwowarskim w Polsce.

Ok. 13.00 -14.00

*Obiad w restauracji za dopłatą + 25 - 30 zł/os (uzależnione od menu)
lub czas wolny na posiłek we własnym zakresie
Przejazd do:
Żeromina – Królewskie Źródła
Źródła Królewskie znane są ze swych zdrowotnych właściwości od wielu lat. Najstarsze
historyczne wzmianki na temat pobliskiej wsi – Żeromin – pochodzą z XIV wieku. W ciągu
następnych stuleci wieść o uzdrawiających właściwościach źródlanej wody z Żeromina
rozniosła się po całej okolicy. Jak głoszą miejscowe przekazy, sam Władysław Jagiełło miał
poić tutaj królewskie konie podczas postoju w trakcie polowań na terenie pobliskiej puszczy.
Po II wojnie światowej okoliczni mieszkańcy tłumnie przybywali do źródeł, przekazując sobie
wieści o nadzwyczajnych walorach zdrowotnych i doskonałym smaku tutejszej wody.
Dwanaście podziemnych źródeł (samopływów) wybija spod ziemi nieustannie przez wszystkie
pory roku, nie zamarzając w okresie zimowym. Otaczają je malownicze tereny będące częścią
jednostki administracyjnej Żeromin-Zdrój.
Nazwy poszczególnych Źródeł Królewskich nawiązują do polskiej tradycji religijnej i
patriotycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Grota Skalna poświęcona Matce
Boskiej. Osobliwą właściwością źródeł żeromińskich jest fakt, iż układają się one w kształt
różańca, jak zauważyli modlący się przy Grocie wierni.
LUB
Tomaszów Mazowiecki – Skansen Rzeki Pilicy, Podziemna Trasa Turystyczna Groty
Nagórzyckie

19.00-21.00

Powrót (uzależnione od wyboru opcji w programie)

Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi
siedzeniami
- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota, przewodników miejscowych wg programu
- VAT

Cena: 65 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących
75 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących
85 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących

+ dodatkowo od 40 do 60 zł/os. (uzależnione od programu) koszt biletów wstępu, przew. miejscowych.
+Możliwość zjedzenia obiadu w restauracji + 25-30 zł/os (uzależnione od menu).
Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP
Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).
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 0 22 716 71 11
lub 022 716 71 17 lub mail viola@wordtravel.com.pl
Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.
Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej
na czas zebrania zaliczek!
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.

