
                                                                                   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 
Mazury* + Warmia turystycznie i aktywnie 

(wersja z parkiem linowym) 
 
Dzień 1 
7.00  Wyjazd spod szkoły, przejazd na Mazury, po drodze zwiedzanie:  
 Św. Lipka – sanktuarium nazywane "Częstochową Północy", prezentacja organów. 

Bunkry Hitlera (Wilczy Szaniec) - najbardziej znana w Polsce i niewątpliwie jedna z najsłynniejszych w Europie kwater 
niemieckich. 

LUB 

 Przejazd na Warmię -  Pola  Grunwaldu, zwiedzanie z przewodnikiem, seans filmowy. 
 Przejazd do Olsztynka. Spacer z przewodnikiem po Skansenie + wybrana lekcja muzealna:  
 

Kaflarstwo- Tematem lekcji jest  kaflarstwo jako sztuka i rzemiosło. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak ewoluowały 
paleniska, kim był zdun, poznają kaflarstwo ludowe i dekoracyjne oraz w wyjątkowość kafli mazurskich. Ponadto każdy 
uczestnik pomaluje swój kafelek na podstawie wzorów z Mazur. Zajęcia odbywają się w terenie oraz w sali muzealnej. Forma  
i zakres tematyczny lekcji są uzależnione od wieku uczestników. 

 

Jak kiedyś pisano: kaligrafia- Podczas zajęć odbywających się w wiejskiej klasie, nauczycielka w stroju z minionych lat 
wprowadza dzieci w nastrój dawnej szkoły. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat ówczesnego programu i systemu nauczania. 
W dalszej części zajęć dzieci uczą się posługiwania piórem maczanym w kałamarzu, odwzorowując przy tym litery na podstawie 
przygotowanych wcześniej wzorów. 
 

Świat dawnych Prusów - Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich 
podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych elementów kultury Prusów: 
glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów. 
 

Stroje ludowe z regionu Warmii i Mazur Podczas lekcji uczniowie dowiadują się dlaczego strój ludowy z regionu kryje wiele 
tajemnic, jak wyglądał strój odświętny (zwraca się również uwagę na ubiór noszony latem i zimą, codzienny), poznają dawne 
nazewnictwo. Zdobytą wiedzę utrwalają podczas pracy indywidualnej, w części warsztatowej lekcji. Mają również możliwość 
przymierzenia strojów uszytych na wzorcach ludowych. 
 

Malarstwo na szkle Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa 
na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania. Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem 
prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.  
 

Sztuka papierowych kwiatów Jednym z tradycyjnych elementów zdobniczych  chałup wiejskich  były sztuczne kwiaty, które 
często stawały się małymi dziełami sztuki zdobniczej o wysokim poziomie artystycznym.  Początkowo robiono je z naturalnych 
surowców, później przede wszystkim z kolorowej bibuły.  Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką wykonywania kwiatów 
bibułowych, a następnie samodzielnie je wykonują. 

 

 Przejazd na obiadokolację i nocleg do pensjonatu w okolice Olsztyna. 
 Możliwość zajęć sportowych.  Prosimy o zabranie własnych piłek.  
 

Dzień 2 
 Śniadanie 
 Przejazd ok. 10 km do Parku Przygody „Nowa Makumba” 

Ok. 9:30-13:00 warsztaty survivalowe z instruktorami: budowanie szałasu, ustawianie ogniska, rozpalanie ogniska 
krzesiwem, nauka posługiwania się kompasem , strzelnica wiatrówkowa i łucznicze oraz park linowy - 1 trasa 
 

UWAGA: Konieczność zebranie podpisów od rodziców pod oświadczeniem.  
(dot. uczestnictwa dziecka w parku linowym) 

 http://makumbapark.pl/wp-content/uploads/2017/07/O%C5%9AWIADCZENIE-GRUP  ZORGANIZOWANYCH-1.pdf 
 

           Powrót na obiad do pensjonatu  
 

           Ok. 15:30-18:00 Przejazd do Parku  Przygody „Nowa Makumba” 
            gra terenowa  z instruktorami w parku na podstawie zdobytej wiedzy: 

* młodzież podzielona na podgrupy będzie rotacyjnie przemieszczała się od jednego punktu kontrolnego do drugiego wykonując 
przygotowane na nich zadania. Będą to zadania zarówno teambuildingowe (integracyjne), jak i związane z elementami 
survivalu. (wśród atrakcji: dmuchane rury, stopy yeti, sumo, goliat, szałas, udzielanie I pomocy, ścianka wspinaczkowa, 
odczytywanie zakodowanego hasła...) 

 Powrót na kolacja.  
 Dyskoteka. Nocleg 

http://makumbapark.pl/wp-content/uploads/2017/07/O%C5%9AWIADCZENIE-GRUP


Dzień 3 
 Wykwaterowanie 
 Śniadanie. Wyjazd.  

1. Zwiedzanie Olsztyna: Stare Miasto, Planetarium, katedra               
LUB 
 2. 2 godz. pobyt w parku Wodnym  Aquasfera    http://www.aquasfera.olsztyn.eu/pl/   
LUB 

3. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. (ok. 2 godz.)  Największa scena DISCOPOLO w Polsce.              
Plan pobytu: 
Przejazd kolorowymi wozami warmińskimi do stadniny (w razie deszczu wozy są zadaszone, zapewniamy także powrót 
bryczkami na przystanek w Redykajnach); 
* podczas przejażdżki sosnowo-świerkowym lasem bawimy się w „poszukiwanie wiosny”; dzieci jadąc wozami obserwują 
przyrodę i wskazują pierwsze oznaki  budzącej się do życia natury (kwiatki, pąki, ptaki); poszukiwania kontynuujemy w stajni,   
gdzie można znaleźć młode zwierzątka; w nagrodę za zaangażowanie się w zabawę czeka na   dzieci  przekażdżka  w siodle; 
*ognisko z pieczeniem kiełbaski,  smaczny  wiejski chleb, ketchup/musztarda, herbata (zapewniamy naczynia jednorazowe)  
* zwiedzanie gospodarstwa – część dydaktyczna , w której pokażemy dzieciom gospodarstwo z dawnych lat, oprowadzimy po 
naszym małym skansenie, w którym można obejrzeć stare  narzędzia rolnicze, przedstawimy rasy koni, opowiemy o życiu                                          
naszych zwierząt, a mieszkają  tu konie, owce, kozy,  psy pasterskie, kotki, króliki, kurki, gęsi, kaczki; 
* warmińskie zabawy przy muzyce i tańce w Ludowej Stodole (pod dachem ognisko, stoły i ławki, parkiet do tańca) – część 
ludowa, w której poprzez warmińskie melodie, prezentację łatwych, ludowych kroków tanecznych i wspólne śpiewanie 
przybliżymy regionalne tradycje, które pielęgnujemy i kultywujemy od lat,  a na najładniej tańczącego i śpiewającego uczestnika 
czeka nagroda! 

 Obiad w pensjonacie 

 Wyjazd  
18.30-19.30 Powrót pod szkołę. 

 
KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
UWAGA: WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ SPORTOWYCH WYMAGA PRZEMIESZCZANIA SIĘ GRUP W PLENERZE. 

WYMAGANA OBECNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- zakwaterowanie w : 
Pensjonat składa się z pokoi, w których zapewniono kilkadziesiąt miejsc noclegowych.  Mają dobry standard wyposażenia i idealnie wg 
gustu gospodyni, skomponowane detale wykończeniowe, co razem tworzy nadzwyczaj przyjazny wypoczynkowi klimat. Obok znajduje 
się   plac zabaw dla dzieci z trampolinami oraz boiskiem do siatkówki. Obiekt  znajduje się w stolicy Warmii , zaledwie kilka kilometrów 
od centrum Olsztyna, w przepięknym otoczeniu lasów i jezior oraz rzeki.  Wokół cisza, spokój i przestrzeń... Pokoje 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: 435 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 470 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 515 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od  110 zł/os do 130 zł/os* 
(*uzależnione od wyboru opcji w programie)  

 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

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

Ze względu na wielkość pensjonatu jednocześnie  obsługujemy wyłącznie grupy standardowe. 

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. 

http://www.aquasfera.olsztyn.eu/pl/
mailto:viola@wordtravel.com.pl


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. 

 

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

