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Beskidzka  przygoda dla najmłodszych…  
 

Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny przepięknie położony koło Suchej Beskidzkiej . Ma niezapomniany 
klimat, piękno przyrody, ciszę, świetne warunki,  smaczne jedzenie i bardzo miłą obsługę. 

 
Dzień 1   

7.00 wyjazd spod szkoły, przejazd do Wieliczki  
 Obiad 
 -Kopalnia Soli w Wieliczce – zajęcia edukacyjne . 

Udział w zwiedzaniu edukacyjnym  np. ,,Odkrywamy 

Solilandię”  Wędrówka trasą turystyczną z podróżą  po krainie 
Solilandii i odkrywanie baśniowych tajemnic wielickich, 
podziemi. Podczas podróży po solnych podziemiach odkrywcy 
spotkają tajemniczego Skarbnika, rozwiążą rozmaite quizy i 
zagadki, pobawią się w towarzystwie skrzata – soliludka. W 
programie również znajdzie się chwila na czytanie fragmentów 
książki „Solilandia – pamiętnik wielickiego skrzata”. Na 
zakończenie mali odkrywcy uroczyście otrzymają Dyplomy 
Znawcy i Przyjaciela Solilandii. 

Przejazd  na kolację na ciepło  i nocleg w okolice Suchej Beskidzkiej. 
  *Możliwość organizacji dyskoteki/wieczoru filmowego. Nocleg. 
 
 

Dzień 2  
Śniadanie + suchy prowiant  
Przejazd do Zawoi .      
Spacer z przewodnikiem „Ścieżką dydaktyczną „W zgodzie z dekalogiem i naturą” - ukazuje najciekawsze 

elementy przyrodnicze, ekologiczne  i kulturowe przysiółka Przysłop. Są to m.in. warsztaty lokalnych twórców i rzemieślników, 
stare chaty, studnie i piwniczki, klasztor oo. Karmelitów Bosych (a w nim kolektory słoneczne, pompy ciepła i kocioł 
na biomasę), elektrownia wiatrowa, miejscową bioróżnorodność oraz krajobraz górski z widokami na Pasmo Babiej Góry, 
Policy  i Jałowca. 

Wycieczka do wodospadu . Spacer niebieskim szlakiem pomiędzy bukami karpackimi do malowniczego wodospadu 

na Potoku Mosorczyk. Jest jednym z największych i najładniejszych wodospadów w polskich Beskidach. Opada 

z ośmiometrowego progu, który układa się w kilka stopni skalnych. Próg wodospadu otoczony jest z obydwu stron 

kilkunastometrowymi ścianami skalnymi. 

Powrót na obiadokolację. Nocleg. 
 

 

Dzień 3  
Śniadanie      
Wizyta w gospodarstwie eko-turystycznym „Park Czarnego Daniela”, gdzie można poznać zwyczaje m.in.  saren, 

jeleni i danieli. Pobyt w gospodarstwie jest żywą lekcją przyrody, Właściciele parku posiadają szeroką wiedzą na temat 
hodowanych przez siebie zwierząt, dlatego też turyści mogą posłuchać ciekawostek o życiu hodowanych tam zwierząt, a 
podczas zwiedzania zagród można z ręki karmić zwierzęta zakupioną przy wejściu karmą. 

Powrót na obiad . Wyjazd
19.30 – 20.30 Przyjazd pod szkołę. 
 

 
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Świadczenia:                                          NASZE WYJAZDY REALIZUJEMY W REŻMIMIE SANITARNYM: 
- transport lux  autokar  marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami. Autokary są  przed każdorazowym wyjazdem  ozonowane.  Pilot grupy przed wsiadaniem do autokaru pilnuje 
dezynfekcji rąk oraz sprawdza czy uczestnicy mają maseczki 

- zakwaterowanie w  ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym (pawilon hotelowy)  przepięknie położony koło 
Suchej Beskidzkiej . Pokoje  kilkuosobowe z łazienkami.  Do dyspozycji w cenie pobytu : WI -FI , boiska 
sportowe do siatkówki, koszykówki, piłki  nożnej, plac zabaw, siłownia zew. 
- Wyżywienie – zgodnie z programem 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota  (pomiar temperatury przed wsiadaniem do autokaru) 
- ubezpieczenie NNW  5000 zł  
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 
 

Cena: 430 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi zgodnie z programem : 100 zł/os* 

RAZEM: 530 zł/os  minus  BON 500 PLUS = 30,00 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 57-70 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.      

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
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