
                                                                                   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 
Może nad morze… Łeba 

Dzień 1 
6.00 lub 7.00 Wyjazd spod szkoły.  (godz. wyjazdu uzależniona od wyboru programu)  
  Po drodze postój w Sopocie na spacer po molo  i najsłynniejszym deptaku miasta. 
LUB    Przejazd do Gdańska - Wizyta w Muzeum II wojny Światowej  (czas ok 1,5 godz.)   

Zwiedzanie w formie lekcji muzealnej dedykowanej dla grupy młodzieży:  
Grupa  musi być podzielona na pół (max 30 os w grupie)  
W tym samym czasie nie mogą odbyć się dokładnie te same lekcje.  
Do wyboru: https://muzeum1939.pl /edukacja 

  Przejazd do Łeby 
  Zakwaterowanie 

Obiadokolacja  
Zapoznaje się z infrastruktura ośrodka, spacer na plażę  
Nocleg. 
 

Dzień 2  
 Śniadanie  

Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – spacer z pilotem do ruchomych wydm  oraz wizyta w Muzeum  
Wyrzutni Rakiet w Rąbce   (część trasy pokonujemy melexami) 

 Powrót na obiad do ośrodka  
Spacer nad morze, zajęcia rekreacyjne. Skorzystanie z infrastruktury sportowej 

 Kolacja.  Nocleg 
 
Dzień 3 
 Śniadanie. 

Wycieczka do Sea Park Sarbsko, gdzie możemy zobaczyć pływające w basenach foki szare i kotiki 
południowoamerykańskie, prehistoryczne oceanarium 3D, Muzeum Marynistyczne, Park Makiet Zwierząt 
Morskich, Park Miniatur Latarni Morskich.  
Powrót na obiad do ośrodka.  
Spacer nad morze, zajęcia rekreacyjne. Skorzystanie z infrastruktury sportowej   

LUB 
Wizyta w Power Park Łeba (park linowy- do wyboru  1 trasa spośród kilku  o różnym stopniu  trudności lub ściana 
wspinaczkowa,   bilet wstępu dodatkowo płatny  + ok  40 zł/os)          www.powerpark.pl  
Kolacja. Nocleg 

 
Dzień 4  
 Śniadanie  

Wycieczka do Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego  w Czołpinie.  
Ekspozycja została zaaranżowana na trzech kondygnacjach w Budynku nr 1 (historycznie budynek mieszkalny). 
Obejmuje kilkanaście modułów tematycznych prezentujących wartości przyrodnicze i kulturowe Słowińskiego 
Parku Narodowego, świadectwa działalności i osiągnięć człowieka w służbie ochrony przyrody oraz nauk 
przyrodniczych, a także sylwetki ludzi, którzy swoje życie osobiste i zawodowe związali z morzem. W obiekcie 
zastosowano nowoczesne środki przekazu, m.in. kioski informacyjne, filmy i projekcje holograficzne oraz 3D 
z wykorzystaniem technologii Virtual Reality oraz Oculus, a także interaktywne metody pozyskania informacji 
dostosowane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wystawa została wyposażona w liczne multimedia, w tym gry 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. W cenie opłaty za wstęp do Muzeum oferujemy seans 3D, Film 3D (ok. 
20 min) prezentuje, jak i kiedy przebiegały procesy, które stworzyły dzisiejszy krajobraz Słowińskiego Parku 
Narodowego. Z uwagi na stopień trudności poruszanych zagadnień seans 3D polecamy młodzieży.  

 Powrót na późny obiad do ośrodka  
Spacer nad morze, zajęcia rekreacyjne. Skorzystanie z infrastruktury sportowej 
Kolacja. Nocleg. 

 
Dzień 5  
 Śniadanie  +  suchy prowiant  
 Wykwaterowanie. Spacer nad morze  
 Wyjazd w drogę powrotną.  
Ok  20.00-21.00  powrót pod szkołę.  

https://muzeum1939.pl/edukacja
http://www.powerpark.pl/


 
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
Świadczenia:                                                         NASZE WYJAZDY REALIZUJEMY W REŻMIMIE SANITARNYM: 
- transport lux  autokar  marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami. Autokary są  przed każdorazowym wyjazdem  ozonowane.  Pilot grupy przed wsiadaniem do autokaru pilnuje 
dezynfekcji rąk oraz sprawdza czy uczestnicy mają maseczki 
 
- zakwaterowanie w  Ośrodku Wypoczynkowym Łebie w pawilonach w   pokojach 3, 4, 5 - osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym  (pawilon ma ok 60 miejsc )  
 
-Udostępnienie pełnej infrastruktury ośrodka znajdującej się na 2ha zalesionym terenie (m.in sala dyskotekowa z 
profesjonalnym sprzętem grającym, boiska sportowe z możliwością gry w siatkówkę, piłkę nożną, tenisa, siłownia na 
świeżym powietrzu) 
 
- Wyżywienie – zgodnie z programem (3 razy dziennie: śniadania i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad podawany 
+ podwieczorek) 
 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota  (pomiar temperatury przed wsiadaniem do autokaru) 
- ubezpieczenie NNW  5000 zł  
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

 
CENA: Wiek uczestników do 16 lat 

PROMOCJA   
Wiek uczestników od 16 lat   

min. 40 os. - max. 45 os. płacących 710 zł/os 810 zł/os 
min. 35 os. - max. 39 os. płacących 770 zł/os 870 zł/os 
min. 30 os. - max. 34 os. płacących  830 zł/os 930 zł/os 
 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi: 120 zł/os – 130 zł/os * 
*KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI W 

2021 

 

+ ewentualnie wizyta w Power Park Łeba (park linowy- do wyboru  1 trasa spośród kilku  o różnym stopniu  
trudności lub ściana wspinaczkowa,   bilet wstępu dodatkowo płatny  + ok  40 zł/os) www.powerpark.pl  

 

W celu podpisania umowy i rezerwacji  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, 

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


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. 


