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

Karpacz dla najmłodszych
Dzień 1
6.30

Wyjazd spod szkoły.
Przejazd do Wrocławia
* Możliwość dokupienia obiadu (drugie danie, napój) + 20 zł/os
Zwiedzanie z przewodnikiem Spacer "Szlakiem wrocławskich krasnali"- Wrocław słynie ze swoich małych
spiżowych skrzatów, które skryły się w kilkudziesięciu miejscach w obrębie Starego Miasta. Podczas zwiedzania
dzieci szukają ukrytych skrzatów.
Przyjazd do pensjonatu w Karpaczu na ciepłą kolację. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie.
Wizyta w PARKU BAJEK w Karpaczu –
Park Bajek to doskonały pomysł na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, szczególnie przez rodziny z małymi dziećmi.
Pośród leśnych ścieżek odkrywamy osiem chatek, których każda stanowi inną bajeczną opowieść. Można zobaczyć bajki:
"Królowa Śniegu", "Calineczka", "Jaś i Małgosia", "Talary z gwiazd", "Żabi król", "Czerwony kapturek" ,"Śpiąca
Królewna" i "Kopciuszek". Przy każdej z nich dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnie, poprzez słuchanie nagrań z treścią
bajki, a także podziwiając wspaniale wykonane przez artystów ruchome lalki. Poza bajecznymi domkami na terenie parku
znajduje się duży plac zabaw z nowoczesnymi konstrukcjami. Nawet najmłodsze dzieci mogą samodzielnie wspiąć się na
szczyt miniaturowej Śnieżki i dotknąć kamiennej makiety obserwatorium meteorologicznego i schroniska, która stanowi
wierną kopię oryginalnych budynków. Pod górką kolejna niespodzianka- znajduje się tam specjalny tunel, we wnętrzu
którego ukryty jest "Skarb Ducha Gór". Sporą frajdą są także gry wodne, w które można bawić się na dowolny sposób. Park
spełnia także rolę edukacyjną. W specjalnej konstrukcji umieszczono wszystkie rodzaje grzybów rosnących w naszych lasach,
które oznaczono tabliczkami z nazwą.

Powrót na obiad do pensjonatu.
Spacer po Karpaczu,
Przejście nad zaporę na Łomnicy.
Powrót do pensjonatu na kolację. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie.
Wycieczka PARK MINIATUR w Kowarach.
www.park-miniatur.com/pl/
Eksponaty zostały wykonane w skali 1:25. Odwiedzający Park mają możliwość zapoznania się z obiektami
zabytkowymi takimi jak pałace, klasztory, kościoły, starówki miast dolnośląskich .......
Powrót na obiad do pensjonatu.
Zajęcia rekreacyjne na terenie pensjonatu:
turniej bowlingowy, ping-pong, 1 godz. pakietu animacyjnego.
Kolacja np. plenerowa połączona z ogniskiem/grillem. Nocleg.
Dzień 4
Śniadanie.
Wycieczka pod opieką przewodnika górskiego: Anomalia Grawitacyjna - Dziki Wodospad - Trasa do schroniska
nad Łomniczką (czerwony szlak - ok 5 km w dwie strony) - wejście do świątyni Wang (zwiedzanie) - zejście
szlakiem do Karpacza.
Powrót na późny obiad do pensjonatu.
Wycieczka do Muzeum Zabawek - Karpacz może się poszczycić jednym z nielicznych w Polsce muzeum zabawek,
które prezentują unikalną w skali światowej kolekcję lalek i zabawek z całego świata. Zbiór liczy ponad 2 tysiące
- powstałych na przestrzeni 200 lat – eksponatów. www.muzeumzabawek.pl
LUB

(opcja droższa ok 20 zł w biletach wstępu )
Wycieczka do DINO PARKU w Szklarskiej Porębie.

www.dinopark.com.pl

Dino Park to świetne miejsce przygody dla dzieci. Łączy edukację, rekreację i odpoczynek. Jest tu możliwość obejrzenia
rekonstrukcji kilkudziesięciu dinozaurów naturalnej wielkości, rozmieszczonych wśród skał i wzgórz na terenie olbrzymiego lasu.

Kolacja. Nocleg.

Dzień 5
Wykwaterowanie
Śniadanie + suchy prowiant na drogę
Po drodze „Wizyta w Karkonoskich Tajemnicach.”
W podziemiach Karkonoskich Tajemnic, zaaranżowanych przez artystów światowej sławy, Odwiedzający mają możliwość
poznania najwspanialszych przekazów, które wyrosły z karkonoskiej ziemi, m.in. historii o zasiedlających Karkonosze
zielarzach, poszukiwaczach minerałów i bogactw naturalnych – Walończykach, legend przedstawiających Ducha Gór czy
niesamowity korzeń mandragory. Fakt, iż ekspozycja jest interaktywna, sprawia, że stajemy się częścią tajemniczego
i magicznego świata Karkonosza

* Możliwość dokupienia obiadu (drugie danie, napój) + 20 zł/os lub postój np. w Mc. Donald’s na konsumpcję
we własnym zakresie
Ok. 18.00-19.00 powrót

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi
siedzeniami
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota
- ubezpieczenie NW 5000 zł
- VAT
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od 30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli

Cena:

830 zł/os/min. 40 os. - max. 45 os. płacących
890 zł/os/min. 35 os. - max. 39 os. płacących
970 zł/os/min. 30 os. - max. 34 os. płacących

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 75 zł/od 120 zł/os*
(*kwota ta jest uzależniona od konkretnych punktów programu, którymi jesteście Państwo zainteresowani)
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI

* Możliwość dokupienia obiadu w pierwszym dniu wycieczki (drugie danie, napój) + 20 zł/os
* Możliwość dokupienia obiadu w ostatnim dniu wycieczki (drugie danie, napój) + 20 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: 200 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.
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.

