
                                                                                   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 
Kraina Zabawy na Mazowszu/k Sochaczewa  

wycieczka dedykowana dla grup do 5 klasy SP 

Zagrody dla dzieci i młodzieży - to 5 ha zielonej oazy w ciekawej aranżacji wielofunkcyjnych placów zabaw i zwierząt na 
spędzanie wolnego czasu rodzin z dziećmi oraz organizowania plenerowych wycieczek . W razie niepogody zajęcia w 

pomieszczeniach zamkniętych (łącznie z pokazami sokolniczymi) 

To gospodarstwo rolne z dala od miejskiego zgiełku i kurzu, gdzie króluje NATURA 2000. To miejsce, w którym gospodarze 
starają się odtworzyć prawdziwe wiejskie klimaty, przywrócić do życia stare maszyny rolnicze, pokazać młodemu pokoleniu jak 
kiedyś funkcjonowała wieś polska.  To miejsce, w którym znajdują się owocowe sady, zielone ogródki warzywne, rosną zioła. 

Zagrody to również dom dla egzotycznych zwierząt, zwierząt gospodarczych oraz małych „przytulaśnych” królików i świnek. To 
miejsce , w którym dzieci mogą spędzać czas w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. Tu można spróbować swojej pierwszej 
jazdy na kucyku szetlandzkim i zakochać się w osiołku. Farma szczyci się również pięknym wyselekcjonowanym stadem alpak 
we wszystkich kolorach tęczy. Wszystko to w otoczeniu ciekawych placów zabaw, dmuchanych zjeżdżalni i zielonej trawy. 

9.00    Wyjazd spod szkoły. (godz. wyjazdu dot. szkół z okolic Piaseczna)  
  Przejazd  w okolice Sochaczewa 
Ok. 10.00 Przyjazd na miejsce (pobyt trwa od 3 do 4 godz.)  

• zajęcia edukacyjne - tematyka zajęć może być różna w zależności od preferencji danej 
placówki edukacyjnej. Zajęcia są dobierane do grupy wiekowej. Głównie specjalizujemy 
się w tematyce związanej z: rolnictwo, zwierzęta, ekologia, lekcje poglądowe z 
wybranych zawodów drwal, operator koparki, rolnik, hydraulik oraz prowadzimy zajęcia 
plastyczne, sensoryczne, integracyjne 

• odwiedziny w mini zoo, otwarte zagrody ze świnkami,  owcami i alpakami, gdzie 
zwierzęta można głaskać i przytulać. 

• Czas wolny, czyli korzystanie ze wszystkich atrakcji parku. 
• w razie niepogody zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych 

*Obiad na terenie parku  
 
 WSZYSTKIE ATRAKCJE POSIADAJĄ ATESTY I SĄ BEZPIECZNE DLA DZIECI 

Ok. 14.00  Wyjazd 
Ok. 15.30  Powrót  pod szkołę. (dot. szkoło z okolic Piaseczna)  

KOLEJNOŚĆ ATRAKCJI MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

Cena:  75  zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
95 zł /min.  35 os. - max. 39 os. płacących 
115 zł /min.  30 os. - max. 34 os. płacących 

 
+  dodatkowo płatne :  

-wstęp do parku plus zajęcia tematyczne z prowadzącym (do 3 godz.) w cenie:  50 zł/os  
-posiłek (drugie danie nuggets i frytki, deser) w cenie 15 zł/os  

-ewentualnie możliwość wykupienia samej zupy w cenie 5 zł/os  
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU/WYŻYWIENIA  POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 



 

 

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

 

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!   

 

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.  

 

W przypadku skierowania klasy na kwarantannę  gwarantujemy zmianę  terminu  wycieczki na dogodny termin dla Państwa 

Możliwe jest  dodatkowe ubezpieczenie  od  rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności  ( zachorowanie / 
hospitalizacja   obejmujące również  COVID /KWARANTANNĘ) -  koszt + 20 zł/os  ( konieczne przy zawarciu umowy)  

 

 
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/

