K. Orłowski, V. Wojeńska

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

71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26
Warmia turystycznie i aktywnie dla najmłodszych
TEL/FAX

22- 716

Dzień 1
8.00
Wyjazd spod szkoły.
Przejazd na Pola Grunwaldu, zwiedzanie z przewodnikiem, seans filmowy.
LUB
Wizyta w Muzeum Pogranicza w Działdowie, dawne Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego
w Działdowie.
Przejazd do Olsztynka.
*możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój)
Spacer z przewodnikiem po Skansenie + wybrana lekcja muzealna:
Kaflarstwo- Tematem lekcji jest kaflarstwo jako sztuka i rzemiosło. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak ewoluował
paleniska, kim był zdun, poznają kaflarstwo ludowe i dekoracyjne oraz w wyjątkowość kafli mazurskich. Ponadto każdy
uczestnik pomaluje swój kafelek na podstawie wzorów z Mazur. Zajęcia odbywają się w terenie oraz w sali muzealnej.
Forma i zakres tematyczny lekcji są uzależnione od wieku uczestników.
Jak kiedyś pisano: kaligrafia- Podczas zajęć odbywających się w wiejskiej klasie, nauczycielka w stroju z minionych lat
wprowadza dzieci w nastrój dawnej szkoły. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat ówczesnego programu i systemu nauczania.
W dalszej części zajęć dzieci uczą się posługiwania piórem maczanym w kałamarzu, odwzorowując przy tym litery na podstawie
przygotowanych wcześniej wzorów.
Świat dawnych Prusów - Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich
podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych elementów kultury Prusów:
glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów.
Stroje ludowe z regionu Warmii i Mazur Podczas lekcji uczniowie dowiadują się dlaczego strój ludowy z regionu kryje wiele
tajemnic, jak wyglądał strój odświętny (zwraca się również uwagę na ubiór noszony latem i zimą, codzienny), poznają dawne
nazewnictwo. Zdobytą wiedzę utrwalają podczas pracy indywidualnej, w części warsztatowej lekcji. Mają również możliwość
przymierzenia strojów uszytych na wzorcach ludowych.
Malarstwo na szkle Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa
na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania. Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem
prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.
Sztuka papierowych kwiatów Jednym z tradycyjnych elementów zdobniczych chałup wiejskich były sztuczne kwiaty, które
często stawały się małymi dziełami sztuki zdobniczej o wysokim poziomie artystycznym. Początkowo robiono je z naturalnych
surowców, później przede wszystkim z kolorowej bibuły. Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką wykonywania kwiatów
bibułowych, a następnie samodzielnie je wykonują

Przyjazd w okolice Olsztyna na zakwaterowanie, kolacje na ciepło
Zapoznanie się z infrastruktura ośrodka, mini zoo, trampoliny, militaria, czas na zajęcia rekreacyjne
Nocleg
Dzień 2
Śniadanie
Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Olsztyna (ok. 2 godz.)
Największa scena DISCOPOLO w Polsce. Plan pobytu:
Przejazd kolorowymi wozami warmińskimi do stadniny (w razie deszczu wozy są zadaszone, zapewniamy także powrót
bryczkami na przystanek w Redykajnach); * podczas przejażdżki sosnowo-świerkowym lasem bawimy się w „poszukiwanie
wiosny”; dzieci jadąc wozami obserwują przyrodę i wskazują pierwsze oznaki budzącej się do życia natury (kwiatki, pąki,
ptaki); poszukiwania kontynuujemy w stajni, gdzie można znaleźć młode zwierzątka; w nagrodę za zaangażowanie się
w zabawę czeka na dzieci przekażdżka w siodle;
*ognisko z pieczeniem kiełbaski, smaczny wiejski chleb, ketchup/musztarda, herbata (zapewniamy naczynia jednorazowe)
* zwiedzanie gospodarstwa – część dydaktyczna , w której pokażemy dzieciom gospodarstwo z dawnych lat, oprowadzimy po
naszym małym skansenie, w którym można obejrzeć stare narzędzia rolnicze, przedstawimy rasy koni, opowiemy o życiu
naszych zwierząt, a mieszkają tu konie, owce, kozy, psy pasterskie, kotki, króliki, kurki, gęsi, kaczki;
* warmińskie zabawy przy muzyce i tańce w Ludowej Stodole (pod dachem ognisko, stoły i ławki, parkiet do tańca) – część
ludowa, w której poprzez warmińskie melodie, prezentację łatwych, ludowych kroków tanecznych i wspólne śpiewanie
przybliżymy regionalne tradycje, które pielęgnujemy i kultywujemy od lat, a na najładniej tańczącego i śpiewającego
uczestnika czeka nagroda!

Powrót na obiad do pensjonatu
Zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem : Stare Miasto, Planetarium, katedra.
Powrót na kolację do pensjonatu. Możliwość zajęć sportowych. Prosimy o zabranie własnych piłek.
Dzień 3
Śniadanie.
Wizyta w Parku Przygody „Nowa Makumba”

LUB

http://makumbapark.pl/

Strefa dmuchańców - Gigantyczne, kolorowe dmuchańce, na których można się wyszaleć to idealne miejsce dla wszystkich,
którzy nie ukończyli dziesiątego roku życia. Atrakcja składa się z gigantycznej zjeżdżalni oraz basenu z piłkami. Wspaniała
zabawa gwarantowana!
Wioska Domków na Drzewach - Wioska domków na drzewach to jedyna taka atrakcja w naszym regionie. Umieszczona na 3 m
wysokości świetnie sprawdza się jako trasa dla najmłodszych. Domki połączone są ze sobą tunelami sprawnościowymi. Do
ich przejścia nie potrzebujemy uprzęży, a pokonywanie tras jest w pełni bezpieczne.
Przyrodnicza Wycieczka do Lasu - Specjalna atrakcja dla ciekawskich maluchów. Mini wycieczka do lasu, podczas której
najmłodsi poznają zasady zachowania w lesie, poszukają i poznają tropy zwierząt. W atrakcji tej do wspaniałej zabawy
przemycamy nutkę edukacji.
Ognisko Oddajemy do dyspozycji grupy strefę ogniskową z przygotowanym paleniskiem i ustawionymi dookoła ławkami oraz
z kijkami do pieczenia kiełbasek. (+ kiełbaski do samodzielnego upieczenia)
Park linowy - dla poszukiwaczy przygód mamy 4 fantastyczne trasy o różnym stopniu trudności i długości – do wyboru
jedna. Na wszystkich trasach znajduje się ponad 100 atrakcji umieszczonych między drzewami. Wśród nich, dla prawdziwych.
śmiałków, proponujemy aż 7 zjazdów tyrolskich, za które nie pobieramy dodatkowych opłat. Pod opieką naszych profesjonalnych
instruktorów makumbowy świat możesz odkrywać do woli i bez końca.

UWAGA: Konieczność zebranie podpisów od rodziców pod oświadczeniem.!!!!
http://makumbapark.pl/wp-content/uploads/2017/07/O%C5%9AWIADCZENIE-GRUP ZORGANIZOWANYCH-1.pdf

Obiad w pensjonacie
Przejazd do Olsztyna: (do wyboru 1 punkt programu)

LUB
LUB

Park Centralny Wspaniałym miejscem na spacer i zabawę jest Park Centralny. Został on stworzony w stylu angielskim, zaś
jego powierzchnia jest równa 13 ha. Znajdują się tu trasy spacerowe oraz rowerowe. Dla dzieci utworzono tu także plac zabaw.
Znajduje się tutaj także przystań kajakowa, eliptyczna, podświetlana fontanna, której półkule nawiązują do wzniosłego odkrycia
Mikołaja Kopernika oraz plac amfiteatralny.
Zwierzyniec Warmiński to miejsce, w którym odnajdą się wszyscy miłośnicy przyrody. Teren ten zamieszkują jelenie, daniele,
świnki wietnamskie i kangury. Właścicielem Zwierzyńca jest wielki pasjonat przyrody, który sam oprowadza po tym miejscu.
Aquasfera to nowoczesny aquapark, będący idealnym miejscem dla osób ceniących sobie wodny wypoczynek. Obiekt ten jest
podzielony na kilka stref. Skorzystać można m. in z basenu olimpijskiego, basenu rekreacyjnego, klubu fitness, a także odpocząć
w restauracji lub zrobić zakupy w sklepie sportowym. Działa tutaj jeden z najnowocześniejszych w Europie basenów
olimpijskich. Znajduje się tutaj widownia na 1500 osób oraz trybuna przeznaczona dla zawodników na 140 miejsc. w basenie
rekreacyjnym można korzystać z takich atrakcji jak leżanki, bicze wodne, sztuczna rzeka, kaskada wodna, masaże podwodne.
Z myślą o najmłodszych powstały także dwie zjeżdżalnie oraz brodzik.

Powrót na kolację, dyskotekę i nocleg
Dzień 5
Śniadanie .Wykwaterowanie. Animacja na terenie pensjonatu. Czas ok 2.5 godz.
Do wyboru jeden z bloków:
BLOK I
• Zawody strzeleckie – strzelanie z łuku
• Przejażdżka wozem konnym
• Warsztaty: Mydlarskie – wykonanie glicerynowego mydełka z ziołami
BLOK II
• Zawody drużynowe – bieg w nartach, przeciąganie liny, itp.
• Warsztaty: Kulinarne z wykorzystaniem ziół
• Spływ barką po rzece – zastrzegamy prawo zmiany atrakcji w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych

Obiad. Wyjazd
18.00-19.00 Powrót pod szkołę.

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: 715 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących
Cena: 770 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących
Cena: 835 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 130 zł/os do 170 zł/os*
(*uzależnione od wyboru opcji w programie)
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI

*możliwość zjedzenia obiadu w pierwszym dniu wycieczki w cenie:25zł/os (zupa, drugie danie, napój)
lub 20 zł/os (drugie danie, napój)
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: 100 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.

