
                                                                                   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 
Góry Świętokrzyskie, Pacanów i Sandomierz  

dla najmłodszych 
 

Dzień 1 
7.00  Wyjazd spod szkoły.  

   Przejazd do kompleksu turystyczno-edukacyjnego w pobliżu Kielc. 
 

ATRAKCJE KOMPLEKSU  (pakiet mega, czas pobytu ok 3 godz)  
- Oceanika –zespół wielkoformatowych akwariów z żywymi rekinami –czas zwiedzania z 
przewodnikiem 60 min 

   -Park Miniatur –zabytki regionu ze słuchowiskiem dla dzieci i dorosłych –czas zwiedzania 40  
   -Kraina zabawy –6 gigantycznych dmuchańców  LUB   

-Park Linowy –dwa poziomy trudności ( 1 przejście) LUB  
-Gold Eurobungee + Łódeczki do pływania + Kule wodne   
 
Zwiedzanie: Dąb Bartek, zamku w Chęcinach (wew.) 
 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu/pensjonatu w pobliżu Kielc/Ostrowca 
Świętokrzyskiego 

  *Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
 

Dzień 2  
  Śniadanie + suchy prowiant 
  Wyjazd na wycieczkę do Centrum Bajki w Pacanowie 

UWAGA – KONIECZNOŚĆ podzielenia  grupy na mniejsze zespoły! 
Większość atrakcji w Centrum Bajki dostępna jest do zwiedzania dla grup max  15 os Przykład: 
grupa 45 dzieci i 3 opiekunów to razem 48 osób (więcej niż 3 x 15) dlatego trzeba podzielić ją 
na 4 grupy po 10-12 osób! 
 
Najczęściej wybierane dla grup zestawy w Pacanowie to:   
1. Bajkowy Świat - „Bajkowy Świat” to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik 

multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach 
wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie 
pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony Kapturek lub 
Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają tempa, 
zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. Nasza wyprawa rozgrywa 
się na wielu płaszczyznach interaktywności. Jest to również podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca 
spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci zauważają podobieństwa i różnice między 
baśniowymi światami różnych narodów 

2. Mały Teatr - to kameralna scena lalkowa, prezentująca znane i lubiane baśnie w pięknych aranżacjach. Jej 

zaletą jest bliski kontakt widzów z lalkami i animatorami. Publiczność zgromadzona w małej, przytulnej salce, 
nie usztywniona rzędami foteli, wczuwa się w oglądaną historię i przeżywa ją wraz z bohaterami. 
Po spektaklu widzowie uczestniczą w krótkiej prelekcji o teatrze lalkowym. Oglądają lalki, dowiadują się jak 
działają i jak nazywają się różne techniki ich uruchamiania. Po takim spotkaniu, również towarzyszący dzieciom 
rodzice i opiekunowie, przestają mylić kukiełki z pacynkami czy marionetkami. 

3. Warsztaty - do wyboru tematy warsztatów: https://centrumbajki.pl/oferta/warsztaty/ 
 
Podczas gdy jedna grupa zwiedza Bajkowy Świat, druga grupa ogląda spektakl. Później się zamieniają, a następnie 
po dwie podgrupy (do 30 osób) biorą udział w warsztatach.  
 

  Powrót  do hotelu na obiadokolacje i nocleg 
  *Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
 
 



Dzień 3 
  Śniadanie  
  Wyjazd do Sandomierza  
  Zwiedzanie Starego Miasta, Podziemnej Trasy  Turystycznej, Zbrojowni.  

Spacer do Wąwozu Królowej Jadwigi .Rejs statkiem po Wiśle  LUB „ Świat Ojca Mateusza” 
W Sandomierzu obiad – ½ pizzy + napój (zamiana obiadu z pizzy na zestaw: zupa, drugie danie napój 
+ 10 zł/os)  

19.00-20.00  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: 440 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 470 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
 Cena: 515 zł /min. 30 os. - max. 34 os.  płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 115 zł/os do 125 zł/os  
 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 
*w Sandomierzu obiad  w cenie – ½ pizzy + napój  - zamiana obiadu z pizzy  na zestaw: zupa, drugie danie napój  

+ 10 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: 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  

 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://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. 
 

 


