
                                                                                   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 
Łowicz –Nieborów -Arkadia  edukacyjnie… 

 

8.00   Wyjazd z pod szkoły.  Przyjazd do Łowicza. Wizyta w Muzeum.  
Zwiedzanie + lekcja muzealna, do wyboru:  

1. Moda z malowanej skrzyni - strój łowicki - możliwość wyboru warsztatów: kolorowanie/ wyklejanie/ tworzenie 
strojów pasiastych z papieru i bibuły/ karty pracy „Tajemnice malowanej skrzyni”. 

2. Budujemy łowicką chałupę – jak dawniej Księżacy mieszkali – lekcja z warsztatami plastycznymi. 

3. Przyszliśmy tu po dyngusie - łowicka obrzędowość wielkanocna – lekcja z warsztatami plastycznymi. 

4. Szczodry wieczór, szczodre dni - łowicka obrzędowość bożonarodzeniowa – lekcja z warsztatami plastycznymi. 

5. Papierowy zawrót głowy - wycinanka łowicka - możliwość wyboru warsztatów: wycinanie/ decoupage/ gra 
pamięciowa “Łowickie memory”.  

6. Kręć się, kręć wrzeciono - tkanina w stroju łowickim - do wyboru: lekcja z filmem „Jak to ze lnem było” lub lekcja 
z warsztatami: tkanie na krosienkach tkackich / drukowanie wzorów na tkaninie. 

7. Na nowej drodze życia - łowickie zwyczaje i obrzędy weselne - lekcja z filmem. 

8. Kwiatki z łowickiej chatki - papieroplastyka w regionie łowickim – lekcja z warsztatami plastycznymi. 

9. Wiejskie strachy - strzygi, zmory i rusałki - opowieść z prezentacją multimedialną           

*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)  

 
Przejazd do Nieborowa – wizyta w Muzeum w Nieborowie.  Zwiedzanie z przewodnikiem  + 
wybrana lekcja muzealna: (grupy autokarowe są dzielone i na zmianę realizują program) 

 
Z wizytą u książąt Radziwiłłów  
Na zajęcia zapraszamy w szczególności tych, którzy ciekawi są, w jaki sposób funkcjonowano na co dzień we wnętrzach Pałacu 
nieborowskiego. Wędrówka po muzealnych wnętrzach będzie doskonałą okazją, aby poznać ród Radziwiłłów. Ciekawostki z życia 
domowników nieborowskiej rezydencji z pewnością przekonają uczestników zajęć, że byli to ludzie z krwi i kości. Poznamy ich 
namiętności, pasje, a także przywary.  
Czas: 1 h 
  
Przy blasku świec NOWOŚĆ! 
zwykły zimowy dzień, oświetlenie pałacu było niezmiernie skromne. Na początku XIX wieku używano łojówek czyli świec 
wyrabianych domowym sposobem ze zwierzęcego łoju. W zamożniejszych dworach zapalano na co dzień świece woskowe, które 
odlewano je z wosku z własnych pasiek. Na warsztatach poznamy tajniki oświetlenia  w minionych epokach. Własnoręcznie 
wykonamy świece  z pszczelego wosku. 
Czas: 1- 1,5  h 
  
Zabytki–zbytki (kl. IV–VI) 
Lekcja, która stanie się prawdziwą zabawą z historią! W ramach zajęć proponujemy wspólne zwiedzanie Pałacu, a następnie grę w 
kalambury, która pozwoli utrwalić najistotniejsze wiadomości o nieborowskich zabytkach. 
Czas: 1 h 
   
Myć się czy wietrzyć – czyli higiena na sucho  Historia higieny minionych stuleci jest zaskakująca. Na warsztatach dowiemy się, 
czy w przekonaniu naszych przodków woda przypadkiem nie szkodziła i co oznaczało mycie się na sucho. Odkryjemy tajniki 
wytwarzania specyfików kosmetycznych oraz dowiemy się, jakich pachnideł używano w XVIII wieku. Podczas części praktycznej 
wykonamy mydła o oryginalnych kształtach i niepowtarzalnym zapachu.   
Czas: 1,5- 2 h 
  
Rodzinny dom NOWOŚĆ!  Kim byli członkowie rodziny książęcej?  Które pomieszczenia należały do Pani Domu, a które do Pana 
Domu?  Jaką funkcję pełniła matka a jaką ojciec? Czym zajmowały się dzieci? Jak wyglądał ich czas wolny?  Zapraszamy na 
spacer po pałacu Radziwiłłów, podczas którego poznamy wszystkich członków rodziny książęcej. A wszystkich, którzy lubią świat 
gier zapraszamy na grę wieloformatową memory z wizerunkami rodziny. 
Czas: 1,5- 2h 
 



Narodziny pisma, drogą do powstania książki NOWOŚĆ! Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią pisma, formami książki 
i rodzajami opraw. Dowiemy się czym były hieroglify i dlaczego współcześnie nie używamy tej formy pisma. Zaprezentujemy plansze 
z przykładami piktogramów, pisma klinowego, węzełkowego, zwoju i manuskryptu. Odpowiemy kto i dlaczego wymyślił litery i 
alfabet. Na uczestników czekają warsztaty z kaligrafii. 
Czas: 2 h 
 
Majątek ziemski – rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe (kl. VII–VIII)   
Dobra książęce to nie tylko Pałac. To także pola, stawy, lasy, folwarki, stajnie oraz cały sztab podwładnych. Wszystkim tym – 
niczym wytrawny menadżer – zarządzał książę. Kim był burgrabia, a kim oficjalista, do czego służyła lodownia, a do czego 
bażantarnia? Dowiemy się, jak zorganizowana była praca w majątku nieborowskim na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Zorganizujemy turniej z nagrodami, połączony z poszukiwaniami w terenie za pomocą mapy. Każdy z uczestników – jako rządca, 
ogrodnik lub inny książęcy pracownik – otrzymuje zadanie do wykonania, aby później wykazać się zdobytą wiedzą. 
Czas: 2,5 h 
  
„Młody florysta”, czyli jak przyozdobić dom i ogród  WARSZTATY EKOLOGICZNE 
Florysta to człowiek, który zasługuje na miano prawdziwego artysty. Nasze warsztaty nauczą młodych adeptów tej sztuki dostrzegać 
i wydobywać piękno z każdej rośliny. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o florystyce oraz nauczą się kilku prostych sposobów 
na przyozdobienie własnego domu i ogrodu. 
Czas: 1,5–2 h 
  
„Prace ogrodnika i ogrodniczka” – poradnik ogrodnika sprzed lat  NOWOŚĆ!  WARSZTATY EKOLOGICZNE  
Dzięki tym zajęciom przybliżymy dzieciom pracę ogrodnika na terenie zabytkowych ogrodów Muzeum. Opowiemy o metodach pracy 
ogrodników dzisiaj oraz w czasach dawnych właścicieli Nieborowa i Arkadii. Pragniemy przywołać ducha dawnego ogrodnictwa, 
opowiadając o mistrzach tej sztuki w oparciu o kalendarz prac ogrodowych. 
Czas: 1,5–2 h 
  
Czy cytryna w nocy śpi? LEKCJA EKOLOGICZNA 
Poznajmy historię nieborowskiej Oranżerii. Podczas zajęć dowiemy, się do czego służyły przydomowe oranżerie, jakie rośliny w 
nich przechowywano i dlaczego. Usłyszymy opowieść o słynnej kolekcji cytrusów, którą Radziwiłłowie sprowadzili z dalekiego 
Drezna. 
Czas: 1 h  
 

Przejazd do pobliskiej Arkadii. Zwiedzanie romantycznego parku – spacer z pilotem, w parku można   
zobaczyć m.in. Dawny Amfiteatr, Kapitel, Grotę Sybilli i Domek Gotycki, Świątynię Diany, Akwedukt, 
Przybytek Arcykapłana, Łuk Grecki i Dom Murgrabiego, Cyrk z obeliskiem, Pokrywę z Grobowca Złudzeń  
i wiele innych zabytków. 
 
ok. 17.00 -  19.30 Powrót  pod szkołę. (uzależnione od wyboru lekcji w Nieborowie, które trwają od 1 do 2,5 
godz.)  
 
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, lekcje muzealne, przewodnik miejscowy: od 30 zł/os do 50 zł/os*. 
(* Kwota na bilety wstępu uzależniona jest od wyboru konkretnej lekcji w Nieborowie oraz bezpłatnego dnia w 

Muzeum w Łowiczu,  w momencie przygotowania oferty był to wtorek) 
 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*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) 

 

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 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 

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/

