
                                                                                   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 
KRAKÓW MAX + WIELICZKA (nocleg w kopalni) 

 

Dzień 1 

6.30 Wyjazd spod szkoły.  Przejazd do Krakowa.  
 

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). 
  

 Obiad  
 

Ok. 16.00 -17.00 Zjazd do kopalni: Program Edukacyjny  "Śladami Legend.     
       

Kolacja w kopalni (np. Zestaw II) Parówki zapiekane z serem 2 szt., Jabłko, Sok owocowy 330 ml, 

Pieczywo, masło, Herbata 
    

           Wyjazd grupy z przewodnikiem na powierzchnię w celu zabrania bagażów z autokaru. 

Zjazd grupy wraz z bagażami w towarzystwie naszego przewodnika na poziom III i przejście do Komory 

Słowackiego (ok. 1 km) w celu pozostawienia bagażu  
 

 Ok. 21:00 czas wolny, wieczorna toaleta   
 

 23:00  cisza nocna 
 

 Nocleg w Komorze Słowackiego położonej 125 metrów pod ziemią. 

 (trasa do pokonania  pod ziemią z windy do komory to ok. 1 km w tym ok 90 schodów!) 

 
Komora składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – rekreacyjna - wyposażona jest w stanowiska multimedialne 

oraz gry zręcznościowe (m. in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki). Młodsi turyści umilić sobie mogą także czas 

np. na podziemnej dyskotece. Na antresoli urządzono wygodną czytelnię.  W drugie części komory znajduje się 

część noclegowa - 48 łóżek. W kompleksie noclegowym panuje temperatura 14-16°C (  wskazane dresy do spania) 

Prysznic w cenie noclegu. (8 kabin) 

Koszt wypożyczenia kompletu pościeli to dodatkowo 20 zł/os. lub własny śpiwór i poduszka 

 
            INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

 

Na terenie Komory Słowackiego znajdują się toalety i łazienki. Środki czystości i ręczniki należy przywieźć we własnym 

zakresie.  Podczas nocnego pobytu nie ma możliwości opuszczania zespołu Komór Słowackiego. Podczas noclegu grupie 

towarzyszy pracownik kopalni. W komorze Słowackiego panuje temperatura ok. 15 stopni C, należy mieć cieplejsze ubrania 

do spania. Część łóżek jest piętrowa. Przypominamy o bezwzględnym zakazie wnoszenie na teren Trasy Turystycznej 

bagażów większych niż 35cm x 20cm x 20cm. Prosimy o  pozastawianie bagażu w autokarach. Bagaże większe, mogą być 

zabierane do bazy noclegowej po zakończonym zwiedzaniu. Baza noclegowa zlokalizowana jest w czynnym zakładzie 

górniczym i obowiązują tam przepisy prawa górniczego. Zastrzegamy możliwość odwołania noclegu z przyczyn wynikających 

z niniejszego prawa i poinformowania o tym z możliwe jak najwcześniejszym wyprzedzeniem. 

 

 Dzień 2  

 Poranna toaleta, czas na spakowanie bagaży 

 Przejście pod opieka pracownika kopalni do Kamory Budryk wraz z bagażami na śniadanie  

 (np. zestaw - Naleśniki z dżemem 2 szt., Miód, Nutella, Pieczywo, masło, Herbata lub kakao) 
 

 Wyjazd grupy wraz z bagażami na powierzchnię pod opieką pracownika kopalni  



 

Ok.10.00 Przejazd do Krakowa. W zależności od pory roku proponujemy dwie opcje zwiedzania:  

 

Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń.  
Na powierzchni ponad 6 ha parku rozmieszczone są: urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycja 

geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo”, zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – 

„Lem-birynt”. 

+  Lekcja  dla klas  4-6 (10-12 lat) 
 

W poszukiwaniu zaginionej szkatułki 

Uczniowie nauczą się orientacji w terenie za pomocą kompasu i mapy. Wykorzystując zdobyte umiejętności, odnajdą szereg 

przygotowanych dla nich zadań, bazujących na urządzeniach w Ogrodzie Doświadczeń. Poprawne rozwiązania doprowadzą do 

ukrytej w Ogrodzie niespodzianki. 
 

Trąbka kibica 

Podczas zajęć uczniowie poznają fizyczne aspekty dźwięku. Chętni będą mogli zobrazować swoje umiejętności wokalne na 

ekranie oscyloskopu. Na wybranych instrumentach muzycznych, m.in. trąbce kibica, poznaną teorię zastosują w praktyce. 
 

Zabawy z ciśnieniem 

Na zajęciach poruszamy zagadnienie ciśnienia statycznego w różnych odsłonach. Przekonamy się, jaka siła drzemie w 

powietrzu i jak to zjawisko można wykorzystać. Kulminacyjnym punktem zajęć są strzały butelkowymi rakietami. 
 

Władca pierścieni 

Zjawisko fali stojącej zostanie przybliżone na przykładzie instrumentów, które budzą skojarzenia raczej z sanitariatem niż 

muzyką. W drugiej części zajęć fale będą się objawiać nie tylko akustycznie, ale i wizualnie, jako mknące przez ogród 

pierścienie. 
 

Lekcja geologiczna 

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają skały. Zbadają właściwości skał: twardość, sposób reagowania z kwasami, 

zapach, smak, magnetyzm czy promieniotwórczość. Na zakończenie otrzymają kilka okazów, które mogą się stać początkiem 

własnej kolekcji geologicznej. 
 

+  Lekcja  dla klas 7-8 (13-15 lat) 
 

Mroźne eksperymenty 

Sprawdzimy, jak zachowują się różne substancje w ekstremalnie niskich temperaturach suchego lodu (–78,5°C) i ciekłego 

azotu (–195,8°C). W programie lewitacja, degustacja i wiele innych zjawisk ze świata niskich temperatur. 
 

Wybuchowa lekcja, czyli mierzymy prędkość dźwięku 

Podczas zajęć uczniowie wyliczają prędkość dźwięku w powietrzu. Po stosownym treningu, związanym z pomiarem czasu za 

pomocą stoperów, następuje wybuch, który jest źródłem światła i dźwięku. Z zebranych wyników czasu, jaki minął od błysku 

do huku, eksperymentatorzy wyliczają prędkość dźwięku. 
 

Władca pierścieni 

Zjawisko fali stojącej zostanie przybliżone na przykładzie instrumentów, które budzą skojarzenia raczej z sanitariatem niż 

muzyką. W drugiej części zajęć fale będą się objawiać nie tylko akustycznie, ale i wizualnie, jako mknące przez ogród 

pierścienie. 
 

Lekcja geologiczna 

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają skały. Zbadają właściwości skał: twardość, sposób reagowania z kwasami, 

zapach, smak, magnetyzm czy promieniotwórczość. Na zakończenie otrzymają kilka okazów, które mogą się stać początkiem 

własnej kolekcji geologicznej. 
 

Trąbka kibica 

Podczas zajęć uczniowie poznają fizyczne aspekty dźwięku. Chętni będą mogli zobrazować swoje umiejętności wokalne na 

ekranie oscyloskopu. Na wybranych instrumentach muzycznych, m.in. trąbce kibica, poznaną teorię zastosują w praktyce. 
 

Zabawy z ciśnieniem 

Na zajęciach poruszamy zagadnienie ciśnienia statycznego w różnych odsłonach. Przekonamy się, jaka siła drzemie  

w powietrzu i jak to zjawisko można wykorzystać. Kulminacyjnym punktem zajęć są strzały butelkowymi rakietami. 
 

Piłki Einsteina 

Podczas zajęć wykonujemy eksperymenty z piłkami w roli głównej. Wszystkie piłki, małe i duże, mają jeden cel - przybliżyć 

prawa fizyki.Nawiążemy do eksperymentów Galileusza, zmierzymy przyspieszenie ziemskie, poznamy piłkę zmyłkę i 

wyjaśnimy tajemnicę niesamowitego strzału Roberto Carlosa z 1997 roku. 
 

LUB 
 

  Muzeum Inżynierii miejskiej – zwiedzania  + wybrana lekcja    
Zapraszamy grupy zorganizowane na lekcje muzealne, które przybliżają fascynujący świat nauki i pozwalają 

poznać historię Krakowa w niecodzienny sposób. Nasza oferta edukacyjna jest bardzo różnorodna tematycznie. 

Opracowane przez nas propozycje zajęć zapewniają bezpośrednie uczestnictwo w eksperymentach fizycznych oraz 

poznawanie w praktyce praw rządzących naturą. Dzięki wyjątkowej lokalizacji muzeum w zabytkowym 

kompleksie dawnej zajezdni tramwajowej, realizujemy również tematy związane z historią środków transportu i 

komunikacji miejskiej. 

   



  Proponowane lekcje dla klas:  
 Klasy 4-6 (10-12 lat) 
 

Od ogniska do świetlówki 

Oglądając prezentację, uczestnicy dowiedzą się, jak prababcie i pradziadkowie oświetlali mieszkania. Pracując w grupach, 

zbudują obwody elektryczne. Kolejno do obwodu podłączą różne rodzaje źródeł światła. Wykorzystując czułą na temperaturę 

folię ciekłokrystaliczną, dowiedzą się, które źródło światła jest energooszczędne. 
 

Magia w kuchni 

W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzą doświadczenia z różnymi produktami kuchennymi. Dowiedzą się, jak umieścić jajko 

w butelce z wąską szyjką. Sprawdzą, jaki kolor ma sok z czerwonej kapusty i co lubią drożdże. Korzystając z domowych 

zapasów, zrobią niegroźny wulkan. 
 

Bańki mydlane -napięcie powierzchniowe w akcji 

Zajęcia prowadzone od kwietnia do października. Podczas lekcji uczestnicy poznają zjawisko napięcia powierzchniowego 

wody oraz zastosowania wynikające z jego zmiany (środki czyszczące). Dowiedzą się, czym jest zjawisko włoskowatości. 

Samodzielnie wykonają gigantyczne bańki mydlane. 
 

Gęstość, czyli tańczące rodzynki 

Uczestnicy dowiedzą się, czym jest gęstość ciała oraz jak zależy od jego masy i objętości. Sprawdzą, dlaczego olej nie miesza 

się z wodą i skąd wzięło się powiedzenie „oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa”. Zobaczą, w jaki sposób można zmusić 

rodzynki do tańca i zbudują nietypową lampkę „lawę”. 
 

Malowane witraże 

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak powstają witraże, w jaki sposób nasze oczy widzą kolory i dlaczego niektóre 

materiały są przezroczyste. Własnoręcznie wykonają rysunki witrażowe według przygotowanych wzorów. 
 

Klasy 7-8 (13-15 lat) 
 

Triki matematyki 

Na nietypowej lekcji matematyki uczniowie dowiedzą się, jak ułatwić sobie trudną sztukę mnożenia i dzielenia. Dowiedzą się, 

z czego, oprócz sztuk walki i medytacji, słyną mnisi z klasztoru Shaolin i czy motylki mogą pomóc dodawać ułamki. Wszystko 

to wzbogacone będzie o ciekawostki historyczne i sztuczki matematyczne, które zadziwią niejednego uczestnika zajęć. 
 

Tam i z powrotem 

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest wahadło matematyczne. Poznają związane z nim pojęcia, takie jak okres 

drgań, amplituda czy częstotliwość. Wykonując proste doświadczenia, odkryją ich zależność od siebie. Samodzielnie, przy 

użyciu wahadła, wyznaczą wartość przyspieszenia ziemskiego. 
 

Chodź na pole 

Uczestnicy sprawdzą, jakie „pola” ich otaczają i skąd się biorą. Dowiedzą się, czy samodzielnie wytwarzają ,,pole”, a 

przeprowadzając szereg doświadczeń, zaobserwują zjawisko „pola”. 
 

Ciśnienie – i co teraz? 

Lekcja realizowana w formule „i co teraz?”. Uczestnicy samodzielnie lub wspólnie z prowadzącym wykonają doświadczenia 

związane z szeroko rozumianym pojęciem ciśnienia. Przed końcem każdego eksperymentu, głosując, postarają się przewidzieć 

jego zakończenie. 
 

Budujemy elektromagnes 

Podczas lekcji przypomnimy wiadomości o elektromagnetyzmie. Uczestnicy samodzielnie zbudują elektromagnes i wykonają 

szereg eksperymentów, sprawdzając, czy potrafią pracować jak naukowcy. 
 

 

*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 

- nocleg w Kopalni Soli w Wieliczce   
Nocleg w Komorze Słowackiego położonej 125 metrów pod ziemią  (max wielkość grupy  48 osób z opiekunami)  

(trasa do pokonania  pod ziemią z windy do komory to ok. 1 km w tym ok 90 schodów!) 

Komora składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – rekreacyjna - wyposażona jest w stanowiska multimedialne oraz gry 

zręcznościowe (m. in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki). Młodsi turyści umilić sobie mogą także czas np. na podziemnej dyskotece. 

Na antresoli urządzono wygodną czytelnię.  W drugie części komory znajduje się część noclegowa - 48 łóżek. W kompleksie 

noclegowym panuje temperatura 14-16°C (  wskazane dresy do spania) Prysznic w cenie noclegu . ( 8 kabin) 

- wyżywienie zgodnie z programem obiad, kolacja, śniadanie 

- realizacja programu turystycznego                                                                                                                                                                                                    

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NW  5000 zł 

- VAT 

- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 



Cena: 320 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  

Cena: 325zł/ min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

 Cena: 355 zł/min. 30 os. - max.  34 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi  zg. z programem: 60 -70  zł/os.  
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*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) 
 

*Koszt wypożyczenia kompletu pościeli to dodatkowo 20 zł/os. lub własny śpiwór i poduszka. 
 

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

!Ze względu na małą liczbę miejsc noclegowych w kopalni istnieje możliwość rezerwacji wyjazdu tylko na 

standardowy autokar. ! 

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  

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. 

 

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


 
 


