K. Orłowski, V. Wojeńska

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND
TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26

Kraków i Szlak Orlich Gniazd...

(Ogrodzieniec-Olsztyn)

Dzień 1
6.00 Wyjazd. Przejazd do Krakowa.
Ok. 11.00 przyjazd , spotkanie z przewodnikiem.
Ok. 5 godz. zwiedzanie Krakowa
Dzielnica Żydowska Kazimierz w Krakowie:

Kraków nie został zniszczony podczas II wojny światowej, dlatego spacer po Kazimierzu - jednej z najlepiej zachowanych
dzielnic żydowskich w tej części Europy - ma niezwykły przebieg. Obejmuje przejście ulicą Szeroką, gdzie zbudowana
została najważniejsza niegdyś w Kazimierzu bożnica - Synagoga Stara. Nieopodal znajduje się Synagoga Remuh, (wew)
nazwana tak na cześć słynnego krakowskiego rabina - Mojżesza Isserlesa, pochowanego na pobliskim Starym Cmentarzu.
W dalszej części spaceru nasz przewodnik pokaże Państwu niezwykle urokliwe uliczki dzielnicy żydowskiej - Ciemną,
Izaaka i Józefa, którymi przejdą Państwo do Placu Nowego. Wizyta na Kazimierzu to również lekcja żydowskich tradycji,
religii i zwyczajów, powrót na krótką chwilę do świata, którego już nie ma. Przechadzając się po Kazimierzu
podyskutujemy także o polsko-żydowskich relacjach, tolerancji religijnej i tak charakterystycznej dla polskiej historii
wielokulturowości.
Wycieczkę warto rozszerzyć o chrześcijańską część dawnego miasta Kazimierz. Jej najważniejszym zabytkiem jest Kościół
na Skałce. Tam, w 1079 roku poniósł śmierć św. Stanisław, zabity z rozkazu króla Bolesława Śmiałego. Na Skałce warto
również wejść do Krypty Zasłużonych,(wew) w której pochowani zostali zasłużeni Polacy – m.in. Jan Długosz, Stanisław
Wyspiański, Karol Szymanowski i Czesław Miłosz.

oraz spacer Drogą Królewską : Pomnik Grunwaldzki-Barbakan-ul Floriańska-Rynek-Sukiennicekościół Mariacki ( wew) -Collegium Maius (dziedziniec)-kościół Franciszkanów -Okno PapieskieWzgórze wawelskie z katedrą zew.
Ok. 17.00 wyjazd z Krakowa
Ok. 19.00 Przejazd na obiadokolację i nocleg do pensjonatu w okolicach Ogrodzieńca.
*Możliwość zorganizowania wieczornej integracji dla grupy

Dzień 2
Wykwaterowanie. Śniadanie
Przyjazd do Ogrodzieńca. Największa warownia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i zarazem jej
główna atrakcja– Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu , zwany dawniej Małym Wawelem. Wzniesiony w XIV
wieku zamek, jest jedną z najwspanialszych jurajskich warowni, której okazałe ruiny widoczne są już z daleka. Na zamku,
otwarta została nowa trasa zwiedzania z urokliwymi drewnianymi krużgankami. Z murów zamkowych można dostrzec
sąsiadującą z Podzamczem Górę Birów (460 m n.p.m.), na której znajduje się zrekonstruowany gród z X-XIII w.
oraz położony w oddali zamek Smoleń.

Olsztyn –zwiedzanie ruin zamku z pilotem: kilkanaście kilometrów od Częstochowy leży Olsztyn, a w nim, na
Górze Zamkowej wznoszą się widoczne z daleka ruiny średniowiecznej warowni. W czasie swej największej świetności,
w XVI wieku, zamek składał się z dwóch przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego.

Obiad
Ok godz. 18.00 - 19.00 powrót
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi
siedzeniami;
- zakwaterowanie w pensjonacie **, pokoje z łazienkami lub studio: 2, 3, 4 os.
(cały obiekt nie posiada tylu pokoi żeby zakwaterować grupę ok. 40 os w samych pokojach 2 os);
- wyżywienie zgodnie z programem: obiadokolacja, śniadanie, obiad;
- realizacja programu turystycznego;
- opieka pilota;
- ubezpieczenie NW 5000 zł
- VAT
-bilety wstępu zg. z programem, przewodnicy miejscowi , słuchawki w Krakowie.

Cena: 370 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących
Cena: 390 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących
Cena: 410 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących
*UWAGA: Możliwość wieczorku integracyjnego dla grupy
Sprzęt muzyczny zapewnia hotel, oprawą muzyczną zajmie się pilot wraz z grupą, ew. możliwość wynajęcia
profesjonalnego DJ (dodatkowy koszt ok 400-800 zł w zależności od dnia tygodnia i długości grania)
Możliwość zarezerwowania dodatkowego menu na wieczorną integrację np. przystawki, sałatki, wędliny, danie ciepłe
(ok. 50 zł/os)
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 0 22 716 71 11
lub 0 22 716 71 17 lub mail viola@wordtravel.com.pl
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.

