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05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
POZNAŃ – przyrodniczo i survivalowo.. 

Wycieczka całoroczna  - lekcję survivalu w tropikalnej dżungli 
Sugerowany wiek 4-6  kl SP  

 

6.00  Wyjazd spod szkoły. 
Przejazd do Poznania. 
    
ABY ZAANGAŻOWAĆ UCZNIÓW… 
połączyliśmy tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem z zadaniami i animacjami znanymi z interaktywnych muzeów. 
Dodaliśmy do tego rekwizyty i gadżety i tak powstała wycieczka Detektywi Historii, gdzie uczniowie wcielają się  
w detektywów i sami za pomocą zadań odkrywają tajemnice Poznania. W takiej wycieczce przewodnik zamiast być 
narratorem staje się animatorem. 
 

Mówiąc najkrócej, zabieramy uczniów do Palmiarni Poznańskiej na lekcję survivalu w tropikalnej dżungli. Wiedzę 
przekazujemy w formie animacji. Dla przykładu nauczymy uczniów rozpoznawania roślin trujących po zapachu. 
Pokażemy, jak sprawdzać, które rośliny nadają się do zjedzenia i zrobimy test na rozpoznanie (oczywiście bezpieczny 
nie będziemy zjadać eksponatów). Dla zwiększenia realizmu użyjemy specjalnie przygotowanych rekwizytów. 
 

Nauczymy grupę zrywania orzechów kokosowych i zademonstrujemy, jak palmy kokosowe podbiły tropikalne 
wybrzeża. Użyjemy ziaren kakaowca do szkolenia z rozpoznawania trujących ziaren i owoców. Oczywiście 
przeprowadzimy szkolenie przy rosnącym w Palmiarni kakaowcu. 
 

Każdy uczeń dostaje swoją kartę, na której zbiera trofea –czyli zabawne pieczątki. Trofea zdobywa się w konkursach 
podczas zwiedzania, w których muszą wykazać się węchem, rozpoznaniem smaków czy odgłosów dżungli. To 
naprawdę wkręca uczniów! 
 

Scenariusz do wycieczki stworzył nasz najbardziej doświadczony przewodnik i pilot Na wycieczce dzielimy się jego 
doświadczeniami z wyjazdów do Chin, Nepalu, Australii czy Nowej Zelandii. Dodatkowo stosujemy stylizację ubioru  
–kapelusz, koszula, torba, by zwiększyć klimat i realizm wycieczki. 
 

Z uwagi na bardzo wąskie przejścia w Palmiarni, grupę dzielimy na 2 mniejsze po ok. 25 osób. Pierwsza grupa zostają 
pod opieką nauczycieli i dostaje zadanie „rozbicia obozu”. W tym czasie grupa druga wyrusza do dżungli na szkolenie  
z przetrwania. Dzięki temu zwiększamy zaangażowanie uczniów i zmniejszamy tłok na ścieżkach zwiedzania. 
 

Odwiedzimy większość pawilonów Palmiarni: lasy równikowe, rośliny wodne, rośliny reliktowe, sawanna. Dodatkowo 
uczniowie odwiedzą samodzielnie pawilon ryb egzotycznych, gdzie pod okiem nauczyciela/opiekuna będą „polować  
na ryby” –oczywiście w przenośni. Czas trwania lekcji survivalu – ok 2 godz.  
 

*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)  

 
Wizyta w Rogalowe Muzeum Poznania: to żywe centrum poznańskich tradycji i kultury. Mieści się w samym 

sercu Poznania – na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich którzy chcą 
poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem Rogali Świętomarcińskich. W 
kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo. Z humorem i z interakcją z naszymi Gośćmi. W Rogalowym 
Muzeum usłyszycie legendy o powstaniu Rogali, zapoznacie się z ich składnikami i recepturą rogali oraz spróbujecie 
ich. Będziecie uczestniczyć też w przygotowaniu Rogali pomagając Rogalowemu Mistrzowi przy użyciu tradycyjnych 
narzędzi cukierniczych” 

LUB 
Zwiedzanie Stadionu w Poznaniu, jednej z aren Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W programie 

zwiedzania: szatnia gości, sala konferencyjna, korytarz sław, ławki rezerwowych oraz loża prezydencka. UWAGA - 
wycieczki nie odbywają się w dni meczowe!!! 

 
LUB  Brama Poznania – ICHOT – multimedialna placówka w Poznaniu, zajmująca się prezentowaniem historii 

Ostrowa Tumskiego. Znajduje się na Śródce w pobliżu mostu Jordana, jest połączona z Ostrowem Tumskim kładką 
przebiegającą nad rzeką Cybiną. 

Ok. 21.00  -22.00  Powrót do szkoły.  
 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
 
 



 
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:     100 zł/min 40 os. - max. 45 os. płacących  
   115 zł/min 35 os. - max. 39 os. płacących  

       130 zł/min 30 os. - max. 34 os. płacących  
+dodatkowo bilety wstępu, przewodnik miejscowy: 35-40 zł/os* 

*kwota jest uzależniona od wyboru konkretnych opcji w programie 

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) 

 

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: 50 zł/os. 

 

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej. 

Termin, który Państwa interesuje, potwierdzamy po sprawdzeniu dostępności wolnych miejsc w hotelu. Dokonujemy 
rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek przez nauczyciela (najczęściej nie dłużej niż 4 tyg.) 

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. 

 
 
 
 

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


 
 
 
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. 

 

 


