
                                                                                   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 
„Damy, rycerze, Mistrz Twardowski i nie tylko” 

Liw-  Stara Wieś -Węgrów-Siedlce 
Realizacja wycieczki  możliwa od wtorku do piątku 

Sugerowany wiek 4-6 kl SP  
 

8.00  Wyjazd spod szkoły.  
Przejazd do Zamku Rycerskiego w Liwie: zwiedzanie + lekcja muzealna 
„Muzeum zbrojownia, prezentujące kulturę rycerską, sarmatyzm i różne typy broni i uzbrojenia, połączone ze 
zwiedzaniem zamku. Przy okazji można samemu spróbować ciężaru miecza i tarczy albo... zostać pasowanym na 
rycerza lub ogłoszona  damą.”   
 

* Zwiedzanie Pałacu Radziwiłłów w Starej Wsi (*obiekt jest udostępniony do zwiedzania wyłącznie w dni kiedy  
w pałacu nie odbywają się szkolenia i konferencje) 
 

Węgrów – zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia NMP i Św. Apostołów Piotra i Pawła, wizyta  

w zakrystii- Lustro „Mistrza Twardowskiego”       
 

Siedlce –„Trickolandia” to pierwsze w Polsce centrum trickartu i iluzji optycznej.  
Na 700 m2 znajduje się szereg atrakcji, które można zobaczyć tylko u w tym miejscu. Dzięki iluzjom znajdującym się 
w tym miejscu, każdy będzie mógł się poczuć jak Alicja w Krainie Czarów, czy też Piotruś Pan w Nibylandii.  
Iluzje pozwolą przenieść do świata bajecznych obrazów, magiczne lustra zaskoczą nieskończonością, natomiast inne 
złudzenia oszukają ludzkie zmysły. Kraina Trickolandii składa się z 20 trickartowych obrazów, a wśród nich:- 
Biblioteka tajemnic- Kosmiczny kalejdoskop- Wirujący świat- Lustrzane pokoje- Labirynt luster- Prawdziwy Ja- 
Laserowa przygoda- Zatopiony statek piratów- Kopnięte pokoje- Żywe obrazy- Pudełko nieskończoności. 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój)  
lub 15 zł/os (pół pizzy, picie) 
    

Ok. 16.00-17.00  Powrót pod szkołę. 
 

Świadczenia: 
 - transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
 - realizacja programu turystycznego 
 - opieka pilota 
 - VAT  
 - 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
  

Cena:             70 zł/min 40 os. - max. 45 os. płacących 
85 zł/min 35 os. - max. 39 os. płacących 

100 zł/min 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu, lekcja, przewodnik miejscowy: 35 zł/os 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie:  25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój)  lub 15 zł/os 
(pół pizzy, picie) 

 
 
Poniżej przykładowe tematy lekcji muzealnych z Zamku w Liwie  
1„Życie rycerstwa średniowiecznego: uzbrojenie, architektura obronna, obyczaj rycerski” 
W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady reguły rycerskiej dowiadują się czym był etos rycerski i na czym polegał rytuał pasowania na 
rycerza. W sezonie wiosenno zimowym (w zależności od pogody) istnieje możliwość urozmaicenia zajęć poprzez zabawy  na podzamczu 
tj. (strzelanie z łuku, rzut dzidą, kulą, podkową). 
 

2. „Heraldyka i hagiografia jako nauki doby średniowiecza. Warsztaty heraldyczne.” 
Uczestnicy mają możliwość zapoznania się budową herbu (legendy herbowe, godła, kolory heraldyczne)  w trakcie zajęcia plastyczne- 
dzieci projektują własny herb. Uczestnicy zapoznają się z hagiografią (żywoty świętych, atrybuty i patronat). 



 

3. „Zamek w Liwie owiany legendą.” 
Zajęcia mają charakter podchodów, w trakcie uczestnicy mają możliwość poznać fascynujący świat legend związanych z zamkiem 
liwskim. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy wcielają się w rolę współczesnego Indianę Jonesa i za sprawą ukrytych wskazówek 
krok po kroku odkrywają tajemnicę zapomnianych legend liwskiego zamku. 
- Legenda o diable, co złota pilnował  
- Legenda herbu Doliwa 
- Żółta Dama 
 

Zajęcia w terenie, realizowane od kwietnia do października. 
 

4.”Smokologia, czyli stwory i potwory” 
Jeżeli nie straszne wam spotkanie oko w oko z mitycznymi potworami, jeżeli  macie ochotę zamienić się w tropiciela bajkowych 
stworzeń  to zapraszamy na bezkrwawe łowy w świat gryfów i smoków. Tylko dzięki Waszej  spostrzegawczości smoki gryfy  mogą 
zostać schwytane, poskromione i oswojone. Atrybuty towarzyszące mitycznym postaciom są jedyną wskazówką, która pomoże 
odgadnąć, z kim mamy do czynienia. 
 

5.„Rozwój broni palnej i białej na przestrzeni wieków.” 
Broń i sztuka wojenna w Polsce (od X do XIX w.). Od broni białej do palnej - przemiany na polach bitewnych - najważniejsze wynalazki 
- podstawowa terminologia z zakresu bronioznawstwa. 
Na wybranych eksponatach \ oraz grafikach i  obrazach  omawiane są wybrane formacje wojskowe. 
 

6. „Zostań młodym archeologiem” 
 Lekcja ma na celu przybliżenie uczestnikom pracy archeologa podczas badań wykopaliskowych oraz daje możliwość przeprowadzenia 
własnych poszukiwań. Podczas zajęć odbywających się na terenie podzamcza zamku liwskiego uczestnicy lekcji mają okazję zapoznać 
się z technikami dokumentacji oraz konserwacji zabytków pozyskanych podczas własnych prac wykopaliskowych w przygotowanym dla 
nich wykopie archeologicznym.  
  

7. „Czym jest numizmatyka? Moneta od starożytności do czasów współczesnych.” 
Podczas lekcji zaprezentowana zostanie historia monety - jednego z podstawowych środków płatniczych już od czasów cywilizacji 
starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Omówienie dotyczące ewolucji monety oraz znalezisk monetarnych podparte będzie prezentacją 
oryginalnych przykładów numizmatów. Podczas lekcji każdy z uczestników będzie mógł również zaprojektować własny model monety, 
przedstawiając siebie jako np. cesarza rzymskiego czy też króla polskiego. 
 

8. „Życie codzienne na liwskim zamku” 
Lekcja ma na celu zaprezentowanie oraz omówienie źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych ukazujących życie średniowiecznego 
zamku na przykładzie zamku w Liwie. Uczestnicy zostaną przeniesieni w czasy późnego średniowiecza. Opierając się na źródłach 
historycznych oraz archeologicznych przedstawione zostanie życie codzienne ludzi zamieszkujących zamek w Liwie oraz jego okolice. 
 

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 0 22 716 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 w wycieczce szkolnej 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 

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

 

 

 
 


