
                                                                                   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 
 

„Beskid Śląski dla 

najmłodszych…” 
 

Dzień 1  

7.00      Wyjazd spod szkoły. 

             Po drodze zwiedzanie  ( 1 wybrana atrakcja) : 

 Wizyta w ,,Zaczarowanym Lesie” koło Częstochowy.    .  

Spotkanie z „Babą Jagą” 
„Wszystkie dzieci bardzo się boją Baby Jagi, my dorośli też żeśmy jej 

się bali, jak byliśmy mali. Najbardziej Baby Jagi boją się wirusy, które 

uciekły, gdzie pieprz rośnie. W „Zaczarowanym Lesie” nie ma ani 

jednego.  

Wycie wilka w prawdziwym lesie, spotkanie z Babą Jagą w jej domku, to wrażenia dla maluchów, jak najbardziej autentyczne. 

  Do „Zaczarowanego Lasu” zawiozą nas estetyczne, wygodne i bezpieczne tramwaje konne.  

Bajkowy szlak wiedzie malowniczymi polnymi drogami, duktami leśnymi, wznosi się na wzgórza,  

z których podziwiać można wspaniałą panoramę Jury.  Program trwa o 3 godz.  

LUB 

Wizyta w  Dream Park Ochaby koło Bielska-Białej 
Pobyt na pięciohektarowym terenie Dream Park Ochaby, z możliwością nieograniczonego korzystania z większości atrakcji. 

Do dyspozycji grupy m.in. park miniatur, park dinozaurów, dom do góry nogami, multimedialne oceanarium prehistoryczne, 

kino 6D z ruchomymi fotelami, wystawa krokodyli, mini park linowy, zamki dmuchane, otwarty plac zabaw z suchym basenem, 

wystawa lemurów i zwierząt tropikalnych oraz mini kino z polskimi bajkami.  

 

              Przejazd do Międzybrodzia Bialskiego/Ustronia.  Zakwaterowanie. Kolacja na ciepło   Nocleg. 
 

 

Dzień 2  

Śniadanie + suchy prowiant. 

Wyjazd na całodzienną wycieczkę z przewodnikiem w Beskidy. 

Wycieczka trasą Pętli Beskidzkiej – Istebna, Koniakowo, Chata Kawuloków (prezentacja historii regionu, góralskich 

instrumentów muzycznych), Centrum Koronki w Koniakowie, Bacówka pasterska. Wisła – miasto Adama Małysza (m.in. spacer 

deptakiem, amfiteatr, skocznia narciarska) 
Wjazd kolejką linowo - terenowa na Górę Żar. 

Panorama krainy jezior i zalewów Beskidu Żywieckiego, przełomu Soły i gór Beskidu Małego. 

Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg. 
 

 

Dzień 3  

Śniadanie. 

Wyjazd z ośrodka. 

Pobyt w Leśnym Parku Niespodzianek:  
„Na rozległym terenie parku, na łonie przyrody żyjącej swoim rytmem można podziwiać, karmić, głaskać dziką zwierzynę – 

żubry, jelenie, sarny, daniele, muflony… Główna atrakcja parku to stacja ptaków drapieżnych i sowiarnia. Zobaczyć tu można 

drapieżne orły, sokoły, jastrzębie i sowy. Kulminacją programu jest pokaz pracy sokolnika z drapieżnymi ptakami. 

Wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (muzeum, w którym przy dźwiękach odgłosów lasu zapoznać się można  

z licznymi eksponatami oraz trofeami łowieckimi) połączona z wyświetleniem krótkiego filmu o tematyce łowieckiej. Aleja 

bajkowa z ruchomymi ekspozycjami bajek i plac zabaw” 

Powrót na obiad do ośrodka 

Wyjazd. 

19.30-20.30  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, 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: 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.  

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej na 

czas zebrania zaliczek. 

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.  
 

  

 

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/

