
                                                                                   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 
Gniezno – „wycieczka do korzeni polskiej państwowości…”  

 

6.00   Wyjazd spod szkoły.  
Ok. 11.00 Przejazd do Gniezna . 

Zwiedzanie katedry + Drzwi Gnieźnieńskie (wejście z przewodnikiem )   LUB   
+ 5  zł do biletów wstępu  KARNET (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia, wieża, muzeum, 
wnętrze Katedry + audio-guide) 

 
Ok.13.00-15.00 Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie -  zwiedzanie muzeum  

z przewodnikiem + wybrana lekcja ( program realizowany jest dla 2 klas wymiennie)  

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem zarówno krótkich filmików pełnych ciekawostek, jak i replik 
oraz rekonstrukcji przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym 1000 lat temu w początkach 
państwa polskiego. Wśród tych ostatnich jest broń, biżuteria, odzież, narzędzia, przedmioty używane 
w kuchni, zabawki i wiele, wiele innych. Zgromadziliśmy ich do tej pory przeszło 500 - jest z czego 
wybierać!  
Jednakże, nawet najciekawsze pomoce dydaktyczne i najpiękniejsze przestrzenie nie zastąpią 
pasjonatów, którzy w umiejętny i przystępny sposób przybliżać będą wiedze. Nieskromnie, ale w 
oparciu o opinie dotychczasowych uczestników, powiemy o sobie, że nimi jesteśmy: nasi edukatorzy 
są wysoko oceniani przez nauczycieli i opiekunów grup. Doceniani są nie tylko za poziom 
merytoryczny przekazywanej wiedzy, ale także za umiejętność nawiązania kontaktu z grupą, 
zainteresowania tematem i zaangażowania uczestników.  

Proponujemy następujące tematy: 

• Legendarne początki Polski (z cyklu "Się zaczęło w Polsce Piastów") 
Opowiedzmy je raz jeszcze – i te bardziej, i te mniej znane. Wykorzystując interaktywną animację, 
stworzymy ich nowe wersje. Kto pierwszy? 

• Jak żyli ludzie 1000 lat temu? (z cyklu "Się zaczęło w Polsce Piastów")    POLECAMY ! 
Zdecydowanie byli od nas zaradniejsi, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali 
samodzielnie. Weźmiemy je do rąk i zastanowimy się: do czego służyły? 

• Jak powstawało państwo polskie? (z cyklu "Się zaczęło w Polsce Piastów") 
Każdy podręcznik opowiada o tym, przybliżając najważniejsze postacie i wydarzenia. My 
zaskoczymy Was ciekawostkami, których nie znajdziecie w żadnym szkolnym skrypcie!  

• Jak dawniej wojowano? (z cyklu "Się zaczęło w Polsce Piastów") 
We wczesnym średniowieczu bitwy i wojny były codziennością naszych przodków. Wspólnie 
skompletujemy uzbrojenie woja i nauczymy się kilku zręcznościowych sztuczek.  
oraz 

• Gniezno w XIX wieku w opowieści pełnej nietuzinkowych postaci i pełnych emocji wydarzeń, 
pełna starych fotografii, przedmiotów z epoki, anegdot o życiu codziennym mieszkańców oraz, 
wplecionych w narrację elementów gwary poznańskiej i gnieźnieńskiej.  

Ok. 15.00-16.00       *możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub  

          25 zł/os (drugie danie, napój) LUB wizyta np. w Mc Donald' s (konsumpcja we własnym zakresie) 
    

Ok. 21.00-22.00  Powrót do szkoły.  
 

KOLEJNOŚC ZWIEDZANIA 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:      100 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

     120 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
     140 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu, przewodnik miejscowy, lekcja muzealna: 45-50  zł/os*  

(*uzależnione od wersji zwiedzania katedry) 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

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

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/

