
                                                                                   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 
Inwałd: Park Miniatur + Warownia oraz Kraków 

     Wycieczka sugerowana dla IV i V kl SP  
 
Dzień 1 
6:00 Wyjazd spod szkoły. 
 Przejazd do Inwałdu.   Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce, w którym podczas podróży przez Australię, 

Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk będziesz podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego  
z tych państw. Znajdziesz tu wszystkie obiekty, które szanujący się turysta wyruszający w podróż dookoła świata powinien 
koniecznie zobaczyć. 
W ciągu zaledwie jednego dnia staniesz pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą 
Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego. Większość 
miniatur w Parku Miniatur wykonana jest w skali 1:25, kompleks watykański – Plac św. Piotra i Bazylika św. Piotra – w skali 
1:15, a kompleks wenecki – Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka – w skali 1:10. 
    

  W ramach biletu wstępu grupa korzysta bezpłatnie z następujących atrakcji: 
 - zabawa w zielonym labiryncie (bez ograniczeń wiekowych) 
 - Pirat  
 - Koło Młyńskie  
 - Autoscooter  
 Pirat lub Koło Młyńskie - od 5 do 11 lat pod opieką osoby dorosłej, od 12 lat samodzielnie  

-Autoscooter - od 5 do 9 lat pod opieką osoby dorosłej, od 10 lat samodzielnie  
 - Zielony Labirynt  
 - Kino 5D  
 - Symulator  
 - Wystawa Tutenchamon  
 - Egipt Horror Show  
 - Super Ślizg  
 - Lodowisko  
 - Dancing Fly  
 - Karuzela Dumbo  
 - Dziecięca karuzela (od 3 do 11 lat)  
 - Kolejka elektryczna (od 3 do 11 lat)  
 - 9 metrowa zjeżdżalnia (do 10 lat)  
 - Małpi gaj (do 7 lat)  
 Wyjątek stanowią: 

Automaty wrzutowe, 
Dzika Rzeka – 12 PLN/os. (Park Miniatur), 
Paintball laserowy – 10 PLN/os. 15 min. (Warownia Inwałd) – wymagana wcześniejsza rezerwacja 

 

Warownia Inwałd Park Średniowieczny 
Na kamienistym wzniesieniu, otoczony drewnianymi balami, powstał gród średniowieczny zajmujący teren 2,5 tys. m2. 
Przekraczając jego podwoje cofniesz się do czasów średniowiecznych. Kamienista droga prowadzi na dziedziniec 
średniowiecznej warowni, która kryje w sobie niezwykłe miejsca – średniowieczną osadę, zbrojownię, salę tortur czy Park 
Ruchomych Smoków. 
Na miejscu spotkasz garncarza lepiącego gliniane naczynia, niewiasty tkające krajki na bardkach, kowala wykuwającego  
serduszka i haczyki oraz powroźnika skręcającego powrozy. Zabawisz się też w stylu średniowiecznym – zagrasz w bilard, 
kręgle, postrzelasz z łuku, zakręcisz się na karuzeli beczułki. A na zamku zwiedzisz komnatę damy, salę tortur, zbrojownię.  
W podziemiach zagrasz w laserowy paintball w otoczeniu smoków i rycerzy.   
 

Przejazd na zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg  
 
 Dzień 2 
 Śniadanie.  

Mapping - Filmy wykorzystujące efekty 3D (mapping), do których tekst napisał Leszek Mazan zaciekawiają. Po 15 minutach 

projekcji dzieci/młodzież wychodzi zaciekawiona, roześmiana, ciekawa miasta. Pyta przewodnika o szczegóły. W kwadrans 
opowiemy o najważniejszych wydarzeniach, pokażemy na wielkiej makiecie miejsca ważne dla historii, a wszystko to 
zilustrujemy spektakularnymi efektami świetlnymi 3D. Leszek Mazan opowiada barwnie, ciekawie. Nie ma miejsca na 

nudę.Dzieci/Młodzież wychodzi z seansu i chce zobaczyć miejsca, o których usłyszała na filmie 

 

 
 



 
Zwiedzanie Krakowa z  przewodnikiem (+ słuchawki):  
Pl. Matejki-Barbakan-Teatr Słowackiego-Rynek -Kościół Mariacki (wew.) -Sukiennice-Collegium Maius 
(wirydarz)-kościół Franciszkanów- Wzgórze Wawelskie (dziedziniec i katedra). 

 
*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)  

 
19.30-20.30  Przyjazd 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:  265 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
  Cena:  270 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  
  Cena:  315 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi: 90 zł/os – 100 zł/os  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 
*możliwość zjedzenia obiadu w drugim dniu wycieczki w cenie: 25zł/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 w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej.  

Termin, który Państwa interesuje potwierdzamy, po sprawdzeniu dostępności wolnych miejsc w hotelu i zrobieniu  
rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek przez nauczyciela ( najczęściej nie dłużej niż 4 tyg.). Wpłata zaliczki 
następuje w momencie zawarcia umowy. Dopłata – 45 dni przed terminem wyjazdu. 

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. 

 


