
                                                                                   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 
Wrocław – woda, przyroda, technika 

Dzień 1  

6.30  Wyjazd  Przyjazd do Wrocławia. 

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (około 3 – 4 h): Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta   
"Szlakiem wrocławskich krasnali" - Wrocław słynie ze swoich małych spiżowych skrzatów, które skryły się w kilkudziesięciu 

miejscach w obrębie Starego Miasta.  Podczas zwiedzania dzieci/młodzież szukają ukrytych skrzatów. 

W programie również: Hala Stulecia (zew), Ogród Japoński (wew.), pokaz – spektakl światło i dźwięk – fontanna 

multimedialna na Pergoli, Park Szczytnicki, Most Zwierzyniecki, rzeka Odra 
 

Przejazd na  obiadokolację  i nocleg do hotelu/pensjonatu   

Dzień 2  

 Śniadanie.  

 Przejazd do Wrocławia. 

Wizyta w Pawilonie  Czterech Kopuł – oddział Muzeum Narodowego – polska sztuka nowoczesna 

oraz współczesna– zwiedzanie w formie zajęć edukacyjnych lub w formie gry muzealnej (polecamy!) 
 

Do wybory temat  zajęć edukacyjnych:  
I. Sztuka i ludzie Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest jedną z najważniejszych 

i najcenniejszych w kraju. W salach Pawilonu Czterech Kopuł prezentowane są wybrane obiekty z bogatego muzealnego 

zbioru. Dzięki temu można prześledzić najważniejsze kierunki i tendencje artystyczne w sztuce polskiej począwszy 

od  dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy najnowsze. Poszczególne sekwencje ekspozycji pozwalają również 

zaproponować młodzieży lekcje sztuki odnoszące się do konkretnych problemów współczesności. Oto proponowane tematy:  

– Portret i autoportret współczesny 

– Aspekty ciała 

– Sztuka i los. Wokół prac Magdaleny Abakanowicz 

– Eros i Tanatos w sztuce 

– Sztuka a historia (pamięć wojny, socrealizm, artyści wobec stanu wojennego) 

II. Sztuka i miejsca Instalacja, linia blue scotch, performans, akcja – to pojęcia, które powiodą uczestników ku poznaniu sztuki 

między innymi Krzysztofa Bednarskiego, Edwarda Krasińskiego czy kolorysty Piotra Potworowskiego. Tematami zajęć staną 

się też dzieła twórców wrocławskich oraz artystów związanych z Grupą Krakowską. Budynek Pawilonu Czterech Kopuł 

to również doskonała przestrzeń do odkrywania założeń modernizmu i rozmów o architekturze w ogóle. 

– O architekturze modernizmu. Pawilon Czterech Kopuł Hansa Poelziga 

– Artyści wobec przestrzeni 

– Sztuka powojennego Wrocławia 

– Podróże po Polsce 

– Zawód: kurator. Tworzymy nową wystawę 

III.  Sztuka i idee Skąd artyści mają pomysły? Co ich inspiruje i rozwija? Czy słowa lub reguły matematyczne mogą wpisywać 

się w dzieła? Uczestnicy zagłębią się w kształty pojęć, poznają założenia sztuki konceptualnej zawarte w pracach artystów 

takich, jak: Stanisław Dróżdż, Roman Opałka, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski. Idee w sztuce mogą być rozumiane 

na wiele sposobów, dlatego uwaga uczestników skierowana będzie również na zagadnienia pop-artu oraz kontrkultury. Być 

może uda się odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie: czym jest sztuka współczesna? 

– Czym jest sztuka współczesna? 

– Między abstrakcją a metaforą 

– Pop-art.pl 

– Konceptualizm: sztuka jako pomysł 

– Sztuka przeciw idei – kontrkultura 

IV. Sztuka i przedmioty Przedmioty w kolekcji wrocławskiego Muzeum pojawiają się w malowanych w konwencji 

kolorystycznej martwych naturach Jana Cybisa i Artura Nachta-Samborskiego oraz w surrealistycznych obrazach Zbigniewa 

Makowskiego. To także asamblaże Władysława Hasiora – metaforyczne kompozycje montowane z krzeseł, szyb, drutów, 

tkanin, wózków, narzędzi rolniczych. I wreszcie obrazy opakowane – ambalaże Tadeusza Kantora, w których parasol, 

„realność niższej rangi”, zostaje włączony w materię dzieła. 

– Nowe formy rzeźby 

– Tadeusz Kantor i jego ambalaże 

– Motywy mitologiczne i biblijne w pracach Władysława Hasiora 

– Malarstwo materii 

– Martwa natura w twórczości polskich kolorystów 
 

 

 

 



 

*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)  
 

 Wizyta w Centrum Hydropolis (czas trwania ok 1,5h) Wystawa HYDROPOLIS znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym 

podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m².  Wystawa podzielona jest na 8 stref tematycznych. Każda z nich 

przedstawia wodę z innego, fascynującego ujęcia. 
 UWAGA *Możliwość rozszerzenia wizyty o warsztat/lekcję  (konieczność rezerwacji min. pół roku 

wcześniej)  
 

  Seans w Panoramie Racławickiej  

 Powrót na obiadokolacje i nocleg . 

Dzień 3  
 

 Śniadanie.  

 Wykwaterowanie. 

 Przejazd do Wrocławia: 
 

 Rejs statkiem po Odrze. Przystań Kardynalska - Most Pokoju - Muzeum Narodowe - Urząd Wojewódzki - Most 

 Grunwaldzki - Wieża Ciśnień - Śluza Szczytniki - Przystań Zwierzyniecka przy Moście Zwierzynieckim 
 

  Wizyta w ZOO m.in. Afrykarium - Obiekt prezentujący życiodajne wody Afryki, został otwarty w  październiku 2014 r. To 

kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się tu 19 

basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy nilowe, ryby słodkowodne 

jezior Malawi i Tanganiki. 
 

Obiad w restauracji na terenie ZOO  ( drugie danie + napój)  
 

 Wyjazd. 

20:00-21:00  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, ośrodku wypoczynkowym, pensjonacie. Pokoje z łazienkami lub studio. 

- wyżywienie zgodnie z programem  

- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NW  5000 zł 

- VAT 

- 3  miejsca gratis dla nauczycieli 

 

Cena:  550 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena:  585 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena:  620 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 110 zł/os do 140 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). 

Większa grupa nie jest możliwa ze względu na liczbę miejsc w pensjonacie. 

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.  

 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


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. 

 
 

 

http://www.word.travel.pl/

