
                                                                                   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  
Piątek- Tum -Łęczyca – Walewice 

- śladami diabła Boruty.. 
 

6.30 Wyjazd spod szkoły. W programie zwiedzanie: 

-Piątek: geometryczny środek Polski 

-Tum: archikolegiata romańska i grodzisko prasłowiańskie. 

-Łęczyca: Muzeum Regionalne - lekcja muzealna - wybór tematu  np. 

 
-Regionalne wierzenia, legendy i opowieści ze szczególnym uwzględnieniem diabła Boruty. 

Odkrywanie przeszłości, czyli czym zajmuje się archeologia? (Prezentacja multimedialna połączona z zabawami 

logicznymi). 

 

-Życie codzienne we wczesnym średniowieczu na przykładzie grodu łęczyckiego (Prezentacja multimedialna; dla 

najmłodszych zabawy plastyczne). 

 

-Dawne garncarstwo, czyli nauka ręcznego lepienia naczyń z gliny.  

 

-Średniowieczne rycerstwo. Dzieje, uzbrojenie, obyczaje, codzienność. (Prezentacja multimedialna - może być połączona z 

blokiem zabaw średniowiecznych)  

 

- Kazimierz Wielki (Prezentacja multimedialna)  

 

-Król Władysław II Jagiełło i jego czasy (Prezentacja multimedialna) 

 

-Husaria - fakty i mity (Prezentacja multimedialna) 

 

-Wojny religijne w średniowieczu – Husytyzm (Prezentacja multimedialna) 

 

-Imperium Osmanów – od Osmana do Mehmeda II (Prezentacja multimedialna) 

 

LUB:  WARSZTATY PLASTYCZNE I ZABAWY PLEBEJSKIE 

Różnotematyczne warsztaty, które w swojej ofercie edukacyjnej posiada Muzeum w Łęczycy, z roku na rok, cieszą się 

coraz większą popularnością. Realizowane przez wszystkie działy muzealne, co przekłada się na ich tematyczną 

różnorodność i atrakcyjność formy. 

 

Dział etnograficzny proponuje warsztaty plastyczne, które odwołują się do tradycji ludowego zdobnictwa łęczyckiego. 

Typowe regionalne ozdoby papierowe (wycinanki, kwiaty, bukiety), stanowią bogate źródło inspiracji. Wykorzystywane do 

tworzenia indywidualnych, oryginalnych dekoracji, pozwalają na wykorzystanie wyobraźni, uruchamiają kreatywność, 

odkrywają talent i sprawność manualną. 

Tematyczne warsztaty okazjonalne (bożonarodzeniowe, wielkanocne) przywołując dawny, łęczycki tradycjonalizm, 

dostosowują go do współczesnej obyczajowości i aktualnych trendów. 

 

Dział archeologiczny wykorzystuje w warsztatach najstarsze metody garncarskie i ręczne lepienie z gliny. Osobną 

propozycję stanowią różnorodne możliwości i techniki zdobnicze, odwołujące się do najstarszych odkryć 

archeologicznych. Warsztaty pozwalają na wykorzystane zdolności plastycznych, talentu i wyobraźni, sprawności 

manualnej. 

 

Dział historyczny oferuje zabawy plebejskie. Łączą wiedzę historyczną z wysiłkiem fizycznym. Gwarantują sportową 

rywalizację i ruch na świeżym powietrzu. Dają możliwość sprawdzenia się w „średniowiecznych konkurencjach” 

(strzelanie z łuku, rzut włócznią, atak na saracena). 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os (drugie danie, 

napój) 

 



Walewice: stadnina koni i pałac klasycystyczny ( m.in. Apartament Napoleoński, Salonik kawowy, 

salonik fortepianowy, kaplicę pałacową i zabytkowe piwnice) 

 

 Wyjazd w drogę powrotną.   

 

18.00-19.00  Powrót pod szkołę 

 
KOLEJNOŚĆ 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: 85 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

105 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

 125 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

   +   dodatkowo bilety wstępu, przewodnik miejscowy:  40 zł/os. 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*za dopłatą możliwość zamówienie posiłku (zupa, drugie danie + napój ) + 30zł/os  lub 25 zł/os (drugie danie, napój)  

 

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  

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://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. 

 


