
                                                                                   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 
Szlak Piastowski dla najmłodszych 

UWAGA - Cena dot. zakwaterowania w ośrodku w Chomiąży Szlacheckiej.  

W przypadku braku wolnych terminów możemy zaproponować drugi obiekt hotelowy tego samego właściciela 

(o standardzie ***) ,   ale cena ulega podwyższeniu + 20 zł/os  

Dzień 1 

6.30 Wyjazd spod szkoły. Przejazd do Biskupina:      

  Biskupin –wizyta w Muzeum Archeologicznym – zwiedzanie z przewodnikiem ok. 1,5 h  

  + wybrana lekcja muzealna:  
Dokładny opis lekcji /warsztatów dostępny na stronie : www.biskupin.pl/lekcje-muzealne/ 

 1.      Szklane historie – warsztaty wyrobu paciorków 

 2.      Zostań mieszkańcem pradziejowej osady – o życiu codziennym w epoce brązu 

 3.      Bez gwoździa i śruby? – o tym, jak zbudowano osadę obronną 

 4.      Od skorupki do naczynia – o tajnikach pracy archeologa 

 5.      Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny 

 6.      Łowiectwo pradziejowe 

 7.      Nić Ariadny – warsztaty pradziejowego tkactwa 

 8.      Szpila, zawieszka i zapinka – sztuka ozdabiania się w pradziejac 

 9.      Od płacidła do monety – dzieje pieniądza 

 10.     Młotek z poroża? Igła z kości? Można? Można! 

 

Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie.  Zapoznanie się z terenem ośrodka – spacer nad jezioro. 

Obiadokolacja.  

*Zajęcia integracyjne w hotelu (opcja dostępna tylko w hotelu w Chomiąży Szlacheckiej) (pakiet zajęć - czas trwania 

około 1 h) Program opracowany został specjalnie na potrzeby dzieci i młodzieży. Łączy ze sobą elementy gier i 

zabaw ruchowych oraz zręcznościowych. Elastyczność i łatwość modyfikacji sprawia, że może byś dostosowany 

do osób w każdym wieku.  
Po przybyciu na miejsce turnieju, grupa zostaje podzielona na drużyny (plemiona ) i zaczyna rywalizację: 
1. Rzut toporem – rzuty do deski z namalowanym wojem.  

2. Walki na równoważni – pojedynek workami z sianem na leżącej kłodzie.  

3. Narty bolkowskie – trzech zawodników musi zsynchronizować ruchy by ruszyć z miejsca  

4. Przeciąganie liny  

5. Kręcioła – zabawa sprawnościowa  

LUB Dyskoteka z DJ. (ok. 1,5 h). Nocleg. 

 

Dzień 2  
Śniadanie. Wykwaterowanie.  

Przejazd do Gniezna – zwiedzanie z przewodnikiem  katedry ze słynnymi drzwiami oraz wizyta w Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zwiedzanie muzeum + lekcja (jeden temat do wyboru): 

Dokładny opis lekcji /warsztatów dostępny na stronie: www.byway.pl/outlink/redirect.aspx?www.mppp.pl 
• CO DŹWIĘCZAŁO  1000 LAT TEMU 

• JAK POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE 

• JAK ŻYLI LUDZIE 1000 LAT TEMU? 

• DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE 

• PIASTÓW MALOWANE DZIEJE 

• OD PRZEDMIOTU DO HISTORII, CZYLI PO CO SĄ MUZEA? 

• WARSZTAT ŚREDNIOWIECZNEGO SKRYBY 

Obiad w Gnieźnie.  

Wyjazd. 

19.00-20.00  Przyjazd pod szkołę. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

http://www.byway.pl/outlink/redirect.aspx?www.mppp.pl
http://www.byway.pl/outlink/redirect.aspx?www.mppp.pl


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: 275 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  

 Cena: 295 zł/ min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

 Cena: 325 zł/min. 30 os. - max.  34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi, aktywności integracyjne w hotelu od 60 do 70 zł/os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  

w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

Większa grupa nie jest możliwa ze względu na ilość miejsc w hotelu. 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 022 716 71 11  

lub 022 716 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.  

ZAJĘCIA SPORTOWE - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną 

kadrę, atestowany sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji, dojazd 

instruktorów. Firma organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowo-survivalowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas 

prowadzonych zajęć, i zobowiązuje się do zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. 

Opiekunowie i pilot grupy zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia  opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć. 

 
 

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. 

 

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


 

 

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. 

 


