
                                                                                   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 
W świecie iluzji i czarów… 

 

8.00   Wyjazd spod szkoły.    Przyjazd na miejsce, pobyt na „Farmie Iluzji”. 

Farma Iluzji to park rozrywki dla całej rodziny. U nas nudy nie ma!  Na ponad 6 hektarach pięknego, 

częściowo leśnego terenu umieściliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych atrakcji. Na wrażenia mogą liczyć 

zarówno dzieci, jak i rodzice. Dla maluszków są place zabaw, kolejki, karuzele. Dla tych trochę większych -  

świat iluzji, w tym m.in Latająca Chata Tajemnic i Kopalnia Złota - nasze numery jeden. Codziennie można 

też zobaczyć pokazy sztuki iluzji w wykonaniu najlepszych w Polsce iluzjonistów oraz inne ciekawe 

przedstawienia.  Farma Iluzji to także miejsce do aktywnej zabawy, wypoczynku , a nawet swobodnego 

piknikowania  Czas wizyty na Farmie Iluzji waha się od 3 do nawet 6 godzin, więc prosimy to uwzględnić w 

swoich planach wycieczki (zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z dodatkowych pakietów rozszerzających, 

warsztatów, atrakcji czy też posiłku). Na początku zwiedzanie odbywa się pod opieką przydzielonego 

przewodnika (do 2 godzin), która zapozna dzieci z Parkiem i zasadami w nim panującymi, a następnie 

oprowadzi po wybranych atrakcjach w zależności od wieku i zainteresowań grupy, a także biorąc pod 

uwagę fakt czy dana grupa była już wcześniej na Farmie Iluzji czy też przyjechała do niej po raz pierwszy. 

Potem już można korzystać z atrakcji Parku samodzielnie od godziny 11:00 aż do godziny zamknięcia. 

 
 PAKIET PODSTAWOWY obejmuje: 

2-godzinną opiekę przewodnika, który oprowadza grupę po terenie i wybranych atrakcjach, informuje o której 

i gdzie zostaną podane posiłki oraz ew. gdzie i o której odbędą się zajęcia dodatkowe; nielimitowane wejście 

do wszystkich atrakcji (w czasie wolnym, pod opieką opiekunów, w godzinach 11:00 - 17:00 przestrzegając 

wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in.: wzrostu, wieku czy wagi, poszanowania kolejki innych osób 

czekających do skorzystania z atrakcji, a także uwzględniających niepełnosprawność uczestników 

 #AKCJA INTEGRACJA 

w ramach wizyty istnieje możliwość zorganizowania specjalnych zajęć z integracji grup szkolnych ( w cenie 

pakietu podstawowego)  

W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania od placówek oświatowych stworzyliśmy autorski program, który 

poprzez specjalne ćwiczenia w grupie, umożliwia młodym ludziom poczuć się członkiem wspólnoty i 

zniwelować dystans, jaki wytworzył się między dziećmi w czasie, kiedy nie mogły się normalnie spotykać.  

Na czym to polega? Na życzenie opiekuna grupy, podczas pobytu na Farmie Iluzji przewodnicy aranżują gry i 

zabawy integracyjne, dostosowane do wieku uczestników wycieczki. Ćwiczenia te inspirowane są 

sprawdzonymi, najlepszymi wzorcami z harcerstwa, dzięki czemu dzieci i młodzież przeżywa na 

Farmie Iluzji nie tylko cudowny dzień pełen przygód i dobrej zabawy, ale też na nowo 

poznaje znaczenie słów takich jak przyjaźń i koleżeństwo i wraca z wycieczki już jako zgrany zespół.  

 

ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE 15,00 zł/os - TAJEMNICE EGIPTU” 

Atrakcje w ramach pakietu: 

• Grobowiec Faraona (interaktywna wystawa) - grupa wraz z przewodnikiem wkracza do wnętrza starożytnego grobowca 

Tutanchamona pełnego wiernych kopii ówczesnych malowideł i reliefów, zapoznaje się ze światem 

starożytnego Egiptu, a także uczestniczy w show wzbogaconym o elementy grozy z przymrużeniem oka, • Wystawa muzealna 

poświęcona tematyce starożytnego Egiptu (w tym m.in. insygnia królewskie, biżuteria, 

wierzenia, narzędzia rolnicze, itp.). Animator tłumaczy zastosowanie poszczególnych eksponatów i odpowiada na pytania, • 

Opowieści o procesie mumifikacji (dostosowane do wrażliwości młodszych dzieci) wraz z przedstawieniem 

znaczenia poszczególnych etapów zabezpieczenia mumii 

 



ATRAKCJE  DODATKOWO PŁATNE +20,00 zł/os - „W ŚWIECIE LEGEND I mitów” 

Atrakcje w ramach pakietu: 

• Wizyta w sali, gdzie uczestnicy dostają zawieszkę w kształcie smoka, którą następnie mogą ozdobić według własnych upodobań. 

Staje się ona oryginalną pamiątką z wizyty (mini-warsztaty), • Wyprawa do Zagajnika Magicznych Stworzeń oraz podążanie 

Szlakiem Łowców Smoków. Poznanie starodawnych legend opisujących te mityczne stworzenia, • Przygoda w jednym z labiryntów 

znajdujących się na terenie Parku (trudność dostosowana do wieku uczestników), • Emocjonujące przejażdżka kolejką DRAGON 

wraz z tajemnicą znajdującą się w środku. 

 

OBIAD NA TERENIE FARMY:  

1. ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM  cena 6,00 zł  

2. FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE ZIEMNIAKI(PUREE), SURÓWKA, KOMPOT (200ml )   cena 20,00 zł  

LUB w pakiecie promocyjnym z gałką lodów 25,00 zł/os  

Brak możliwości indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 

bezglutenowa. 

 

16.00-19.00 Przyjazd pod szkołę  ( godzina powrotu uzależniona  od wyboru ilości atrakcji  i warunków 

pogodowych) 

 
Świadczenia: 

- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 

siedzeniami 

- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- VAT  

- 1 miejsce gratis dla nauczyciela na każdą 10 dzieci : 
 

Cena: 70 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących – 4 miejsca gratis 

85 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących – 3 miejsca gratis 

100 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących –3 miejsca gratis 
 

+ dodatkowo bilety wstępu, przewodnik miejscowy  za pakiet podstawowy: 60 zł/os. 
+ ew. dodatkowe atrakcje (pakiety dodatkowe) ustalane indywidualnie z grupą przy podpisaniu umowy) 

 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

 

* + możliwość zjedzenia obiadu  w plenerowej, zadaszonej restauracji na terenie parku 
1. ZUPA POMIDOROWA Z MAKARONEM  cena 6,00 zł  

2. FILET DROBIOWY Z PIECA, GOTOWANE ZIEMNIAKI (PUREE), SURÓWKA, KOMPOT (200ml )   cena 20,00 zł 

LUB w pakiecie promocyjnym:  zupa, drugie danie:  25,00 zł/os 

 

Brak możliwości indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 

bezglutenowa. 

 
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 50zł/os.   

 

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

na czas zebrania zaliczek! 
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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/

