
                                                                                   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 
Toruń MAX … 

Program sugerowany od V kl SP  
Dzień 1 
6.30  Wyjazd spod szkoły. 

Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta (ok. 2 h) Brama Klasztorna, Krzywa Wieża, Rynek 

Staromiejski, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, kościół NMP, katedra Św. Janów, ruiny zamku krzyżackiego. 
 

Czas na posiłek we własnym zakresie  
   

SEANS W PLANETARIUM   oraz WIZYTA W GEODIUM -  
Sala Geodium to jedna z naszych dwóch wystaw interaktywnych. Została stworzona w toruńskim Planetarium według 
własnego, oryginalnego pomysłu i udostępniona zwiedzającym w kwietniu 2012 r. Jej oferta skierowana jest do grup 
szkolnych oraz osób indywidualnych. Wystawa Geodium poświęcona jest Ziemi jako planecie. Jej centralnym 
elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł 
w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. 
Wokół globusa znajdują się interaktywne urządzenia, dzięki ktorym można samodzielnie eksperymentować, włączając 
odpowiednie przyciski. Na wystawie są też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. Cztery narożniki sali Geodium to 
plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam 
wybuchający wulkan, ocean będący kolebką życia, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy wreszcie 
makietę cywilizacji człowieka. Wykaz stanowisk interaktywnych w sali Geodium: pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, 
konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek 
Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety. 
Wizytę w sali Geodium polecamy dzieciom od V klasy szkoły podstawowej). Wizyta w sali Geodium trwa 40 minut. 

 

Wizyta w Muzeum Żywego Piernika LUB  Piernikarnia Mistrza Bogumiła 
 

Obiadokolacja  w restauracji na Starym Mieście  
Ok. 19.00 Przejazd do hotelu pod Toruniem. Zakwaterowanie. Nocleg. 
 

Dzień 2 Śniadanie.  Wykwaterowanie.  
Przejazd do Torunia  

   

9.00-12.00 Wizyta w Centrum Nowoczesności „ Młyn Wiedzy”  -  
6 kondygnacji, 5000 m kw. powierzchni, 2 wystawy stałe i 7 czasowych – te liczby dają tylko zarys skali, w jakiej 
poruszamy się w Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Najważniejsze jednak jest to, ze w atrakcyjny, 
multimedialny i interaktywny sposób młodzi i starsi mogą tutaj poszerzać swoją wiedzę w wielu dziedzinach. 

  Przejazd na Stare Miasto 
*możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój) 
lub 15 zł/os (pół pizzy, picie) LUB wizyta w MC Donald’s (konsumpcja we własnym zakresie)  

Czas na zakup pamiątek  
    

Zwiedzanie Fortu IV - który jest przykładem doskonale zachowanego obiektu fortecznego zewnętrznego 

pierścienia Twierdzy Toruń z końca XIX wieku. Dzięki wyjątkowej atmosferze tego miejsca możemy się przenieść 
w czasie do wieku pary i telegrafu. Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część koszarową podziemnymi tunelami 
do części bojowej, w której można zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy, własnoręcznie obrócić 200 kg. kopułą, 
a także zaczerpnąć łaski losu w "szczęśliwej latrynie". Absolutnym hitem jest zwiedzanie pod komendą pruskiego 

żołnierza. 
 

LUB  Wizyta w „Centrum Chemii w małej skali” 
Odwiedzenie kamienicy alchemika może stać się doskonałą okazją do nauki i zabawy  
1. Warsztaty eksperymentu (1h – klasy 4-6) 
2. wyrób mydła (1h) 
3. Wyrób świeczki (1h) 
4. Warsztaty eksperymentu (1,5 h – klasy 6-8) 
5. Kuchnia moleCOOLarna (1,5 h) 
6. pakiet świeca + mydło (1,5 h) 

  Wyjazd. 
19:30 – 20:30 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 *** pod Toruniem, pokoje (większość) 3 osobowe z łazienkami. 
- 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: 280 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 300 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 330 zł/min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 70 zł/os do 80  zł/os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*Możliwość dokupienia obiadu w drugim dniu wycieczki 25 zł/os (zupa, drugie danie, napój) LUB 20 zł/os (drugie danie 
napój) lub 15 zł/os (pół pizzy, picie) 

 

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  i olbrzymie zainteresowanie tym obiektem w miesiącach maj-czerwiec 
sugerujemy dokonanie rez. wstępnej (najlepiej już na jesieni !)  
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: 

 

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


 

- 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. 


