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POLAND

, 737 12 26

Wakacyjna weekendowa wyprawa
do

i
termin: 17-19 07 2020
Zapraszamy całe rodziny oraz dzieci i młodzież !!!

(gwarantujemy opiekę dla dzieci udających się na wyjazd bez rodziców)
W malowniczym Zatorze położonym na północ od słynnych Wadowic znajduje się Western Camp
Resort stylizowany na klasyczną wioskę z amerykańskiego Dzikiego Zachodu.
Zaletą resortu jest bliskość największego w Polsce parku rozrywki Energylandia oraz szeroka gama
dodatkowych atrakcji na miejscu. Na terenie obiektu znajdują się nowoczesne boiska do piłki nożnej i
siatkówki oraz niepowtarzalne place zabaw. Po pełnym atrakcji dniu warto odpocząć w specjalnie
przygotowanej strefie relaksu z leżakami jak i hamakami
Dzień 1
PT
7.00 Wyjazd.
Przejazd do Western Camp w Zatorze.
Obiad
Zakwaterowanie w cztero-osobowych TIPI
(*możliwość dopłaty do namiotów 2,3 os)
Zajęcia na terenie Wester Camp.
Zabawa z animatorami w stylu dzikiego zachodu
(m.in. nauka tańca indiańskiego, malowanie
buzi)
Zajęcia sportowe do dyspozycji mini boiska,
indiański plac zabaw
Ok. 18.00 indiańskie ognisko z kiełbaskami.
Prosimy o zabranie strojów indiańskich do przebrania się
„Marzycie o zakosztowaniu życia prawdziwych Indian? W naszej wiosce jest to możliwe!
Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy możliwość noclegu w najprawdziwszym indiańskim
tipi! Gwarantujemy, że każda noc spędzona w klasycznym namiocie indiańskim będzie pełna
niezwykłych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Tylko u nas na własnej skórze sprawdzicie jak to
jest stać się częścią kolorowej indiańskiej społeczności. Malownicze, wielobarwne namioty tworzą
niezwykłą indiańską wioskę, w której czas przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie”
Około 21.30 – wieczorne kino plenerowe na dobranoc
Nocleg w TIPI.

Wnętrze TIPI
Dzień 2
SOB
Śniadanie
Przejazd do Enenrgylandii – całodzienna zabawa w parku rozrywki.
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które
znajdują się na obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla
wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży
jak i osób dorosłych. Bardzo istotny i ważny jest fakt, że
w Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU,
możesz korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do
woli i bez limitu. Nie trzeba się już przejmować, że w
połowie zwiedzania zabraknie pieniędzy na kolejną
przejażdżkę dla Ciebie, czy Twoich dzieci. Można spędzić
u nas cały dzień, od otwarcia do zamknięcia, korzystając
ze wszystkich atrakcji, tyle razy ile tylko się chce!
Gwarantujemy, że nikt nie będzie się nudził i na pewno każdy zechce do nas wrócić… po więcej!
Ok. 17.00 obiadokolacja w restauracji na terenie Energylndii
C.d zabawy na terenie Energylandii
Ok. 20.00 Powrót na teren Western Campu
Nocleg w TIPI.
Dzień 3
NIEDZ
Śniadanie.
Odpoczynek na terenie Wester Camp.
Zajęcia animacyjne dla najmłodszych uczestników.
Wykwaterowanie.
Obiad
19.30-20.30 Powrót
KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE

Świadczenia:
- transport lux autokarem np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z DVD, klimatyzacją.

Transport spełnia zasady zaostrzonych norm sanitarnych!
- zakwaterowanie w 4 osobowym TIPI . Każde z tipi ma przy tym pełne wyposażenie noclegowe,
gwarantujące pełną wygodę i komfort naszych gości. Dodatkowo dla mieszkańców tipi dostępne są
sanitariaty wyposażone w: kabiny prysznicowe, toalety, umywalki, suszarki do włosów. Sanitariaty są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
To dopiero wioska!
- wyżywienie zgodnie z programem

- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota i animatorów zg. z programem
- ubezpieczenie NW 5000 zł
- VAT

Cennik dla rodzin: (cena dla 1 os)
Cena: 530 zł /os
Cennik dla dzieci wyjeżdzających bez rodzica:
(zapewniamy opiekę)
Cena: 620 zł /os
+ dodatkowo bilety do Enenrgylandii :
79 zł – dziecko do 140 cm wzrostu
LUB
129 zł osoba dorosła , dzieci powyżej 140 cm wzrostu
Cena przy grupie min 40 os. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych osób
możliwość korekty ceny lub zmiany środka transportu na BUS
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: 200 zł/os
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.

COVID-19 Wytyczne dla rodziców i dzieci 2020
1.
Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
zapewniający szybką komunikację.
2.
Zobowiązują się do niezwłocznego do 12 godzin odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).
3.
Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
4.
Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego
uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5.
Należy zaopatrzyć (koniecznie) uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na wypoczynku

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.

