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TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Słowacja – podziemne jaskinie, malownicze zamki  

i termalne baseny 
 

Dzień 1 
6.00  wyjazd , przejazd na Słowację.    
Zwiedzanie Jaskini Bielańskiej - jest jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz 

dziwacznych form skalnych jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu,  
że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś  
w pełni wyjaśnione. 
Obiadokolacja. Nocleg 

 

Dzień 2 
Śniadanie.  
Spiski Hrad – jest jednym z największych i najładniejszych  kompleksów zamkowych w postaci ruin w Europie Środkowej. 
Levoca – miasto wpisane na listę UNESCO. Spacer po mieście m.in. Rynek (Plac Mistrza Pawła), Ratusz z akratowymi 
podcianiami, mury miejskie, kościół św. Jakuba. 

Spiska Sobota  –  historycznie najważniejszą częścią Popradu, turystycznego punku wyjściowego do Tatr, jest jego dzielnica 
miejska Spiska Sobota.  Dziś przedstawia jedną z najlepiej zachowanych urbanistycznych całości średniowiecznych Słowacji. 
Centrum wyjątkowej całości miejskiej tworzy trójkątny rynek, który otacza szeregowa zabudowa domów mieszczańskich. 
Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3 
Śniadanie. 
Wycieczka szlakiem najpiękniejszych jaskiń słowackich: 
Demianowska Jaskinia Lodowa- stanowi północną część Jaskiń Demianowskich, które są znane w skali światowej. Zwraca 
uwagę trwałym nagromadzeniem lodu, ogromnymi podziemnymi pomieszczeniami, niespotykaną fauną jaskiniową, a także 

bogatą historią.   
Demanowska Jaskinia Wolności (trasa tradycyjna) - słowacki narodowy zabytek przyrody leżące po północnej stronie 
Tatr Niskich, jest najdłuższym systemem jaskiń na Słowacji. Jedną z głównych jaskiń tego systemu jest Demianowska Jaskinia 
Wolności, która wiele lat przyciąga wzrok zwiedzających bogatą sintrową ornamentyką w różnych farbach, tajemniczym 
podziemnym tokiem Demianowki i oczarującymi jeziorkami. Jest najczęściej odwiedzaną udostępnioną jaskinią na Słowacji.   
*Możliwość rozszerzenia programu wycieczki o wizytę w Aqua Parku Baszenova       www.besenova.com.pl 
(koszt ok. 25 euro) 
„Baseny zewnętrzne z wodą geotermalną, kryte baseny z czystą wodą i wewnętrzną zjeżdżalnią w hali basenowej, fitness na 
świeżym powietrzu + basen ze sztucznymi falami, wielka wieża z 6 zjeżdżalniami o łącznej długości ponad 1 km, basen dla 
dzieci z basenem z wodnymi atrakcjami + baseny letnie (basen relaksacyjny Mara, rwąca rzeka, basen pływacki, basen dla 
dzieci, basen do wpływania i letnie atrakcje” 
LUB  
wjazd kolejką na Chopok (koszt ok. 20 euro) 
„Wjedźcie kolejką linową i podziwiajcie niesamowite widoki z drugiego najwyższego szczytu w Tatrach Niskich - Chopoku 
(2024 m n.p.m). Podróż zaczyna się na Bielej Púti czteroosobową kanapą, następnie kontynuowana jest wyciągiem Twinliner 
do stacji Priehyba. Stamtąd na sam szczyt Chopoku wjedziecie 24-osobową kolejką linową Funitel, której konstrukcja posiada 
najbardziej zaawansowane technologie na świecie” 
Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 

 

Dzień 4 
Wykwaterowanie. Śniadanie.   
Wyjazd w kierunku Polski.  Po drodze wizyta w Orawskim Zamku - trasa podstawowa  dolny zamek, zamek 
środkowy, zamek górny – cytadela).   

Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest Zamek Orawski, wybudowany na sposób „orlego 

gniazda“, na skale nad rzeką Orava, w mieście Oravský Podzámok. Zamek był żupnym grodem i siedzibą orawskich 
właścicieli posiadłości, do których należała prawie cała Orava.  

* Możliwość dokupienia obiadu w drodze powrotnej w Polsce  (+ 30 zł/os) lub czas wolny na posiłek we własnym 
zakresie. 
Powrót do miejsca podstawienia w godz poźnowieczornych  

 
 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 
 

http://www.besenova.com.pl/


Świadczenia: 
 - transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
 - zakwaterowanie w pensjonacie,  hotelu**, pokoje 2, 3 os.  z łazienkami  
 - wyżywienie zgodnie z programem 
 - realizacja programu turystycznego 
 - opieka pilota 
 - ubezpieczenie  KL 10 000 euro,  NW   
 - VAT 
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli  

 

Cena: 310 zł + 140 Euro/os /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
+dodatkowo  bilety wstępu,  przewodnicy miejscowi zgodnie z programem 40 – 65 euro*  

*w zależności od wybranych punktów programu. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*Możliwość dokupienia obiadu w ostatnim dniu wycieczki  + 30 zł/os  
 

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: 310 zł/os.    

Termin, który Państwa interesuje, potwierdzamy po sprawdzeniu dostępności wolnych miejsc w hotelu. Dokonujemy 
rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek (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. 

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/

