
                                                                                   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 
Mazury super aktywnie 

 Lidzbark Welski 
grupy przyjmowane są wyłącznie w harmonogramach dni:  

poniedziałek-środa, środa-piątek,   

piątek- niedziela (super cena!!!) 

 

Aktywne Zajęcia w ramach programu – ponad 9 h zajęć realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka  
Pakiet gier i zabaw integracyjnych – skrzynki, bieg w workach, hydraulik, przeciąganie liny, wyścigi z piłkami  

Quady – przejażdżki na zamkniętym torze, w asyście instruktora  
Wspinaczka skałkowa - zajęcia na profesjonalnej ściance wspinaczkowej z automatycznym systemem 

asekuracji  
Archery Games - bezpieczne potyczki łuczników wyposażonych w piankowe strzały  

Segway – nauka jazdy dwukołowcem po torze z przeszkodami  
Zorbing – zabawa w gigantycznej dmuchanej kuli  

Water Ball - zabawa na basenie w kuli wypełnionej powietrzem  
Strzelnica łucznicza – podstawy łucznictwa na specjalistycznym torze lub wiatrówki – nauka koncentracji na 

profesjonalnej strzelnicy  
Zespołowe gry sportowe - Mega Twister, Mega Jenga, Gladiatorzy 

 

 
Dzień 1 
8.00   Wyjazd spod szkoły.   
  Po drodze zwiedzanie: ( w przypadku pon – zmiana kolejności z Nidzicą )  
  Muzeum Pogranicza w Działdowie –  do wyboru jedna z lekcji  np.:  
 

Krzyżacy – Zakonnicy, Rycerze, Elita Władzy 
Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Kilka stuleci temu tereny północnej Polski znajdowały się pod władzą mnichów spod znaku czarnego krzyża. 
Stworzyli oni państwo zakonne, które nawet współcześnie porusza wyobraźnię historyków i pasjonatów 
średniowiecza. Świadectwem dawnej potęgi krzyżackiej są między innymi istniejące po dziś dzień zamki oraz 
miasta, które zakładali. W trakcie lekcji muzealnej uczestnicy dowiedzą się o początkach Zakonu Szpitala 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, jego rozwoju oraz upadku, a także o życiu 
codziennym braci, nie zabraknie także ciekawostek związanych z regionem. Lekcja dostosowana będzie do wieku 
słuchaczy i zawiera elementy wykładu, pogadanki oraz warsztatów. 

 
Uzbrojenie Krzyżaków 
Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Historia uzbrojenia Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie w latach 1226-
1525. Wykład wraz z prezentacją multimedialną w sali warsztatowej. Krótkie przybliżenie historii Zakonu i 
zaprezentowanie najważniejszych broni stosowanych przez Krzyżaków m.in. podczas bitwy pod Grunwaldem. W 
ramach lekcji przewidziane jest również zwiedzanie sali muzealnej, poświęconej uzbrojeniu i przeprowadzenie 
quizu wiedzy. 

 
Spacerkiem po Zamku w Działdowie 
Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Zamek działdowski przez ponad sześćset lat był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak powstanie 
Działdowa, wojny Polski i Litwy z Krzyżakami, Potop Szwedzki, odzyskanie niepodległości i przyłączenie miasta do 
Polski. W tym czasie obiekt ten wielokrotnie ulegał zniszczeniom, był przebudowywany, a następnie 
wykorzystywany najpierw jako warownia krzyżacka, następnie siedziba starosty i rezydencja książęca, w końcu stał 
się siedzibą Muzeum. Opowieść połączona będzie ze zwiedzaniem budowli. 

  
Przejazd  do Lidzbarka Welskiego  na obiad  

 Zajęcia z instruktorami  
 Kolacja. Nocleg  



  
Dzień 2   

 Śniadanie. Zajęcia z instruktorami . Obiad. Zajęcia z instruktorami . Kolacja. Nocleg.  
  

Dzień 3   
9.00 Wykwaterowanie. Śniadanie. Wyjazd  

Zwiedzanie pól Grunwaldu i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. 
Postój w Nidzicy -   wizyta na dziedzińcu zamkowym 
 

+ *możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os (drugie danie, napój) 
LUB Czas wolny na konsumpcje we własnym zakresie np. Mc. Donald, s 

 
17.30-18.30 Powrót pod szkołę. 

 
KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
Harmonogram pobytu w ośrodku :  
07.00 – pobudka, toaleta poranna 
08.00 lub 09.00 – śniadanie 
09.00-12.00 lub 10.00-13.00 – zajęcia programowe 
13.00 lub 14.00 – obiad 
14.00-17.00 lub 15.00 -18.00 – zajęcia programowe 
18.00 lub 19.00 – kolacja 
20.00 – zajęcia wieczorne, np. dyskoteka dla wszystkich gości, czas z wychowawcą, ew. ognisko (dodatkowo płatne 20 zł/os ) 
21.00  -przygotowanie do snu, wieczorna toaleta 
22.00 – cisza nocna 
 
 
Świadczenia: 

- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, 
uchylnymi siedzeniami 
- zakwaterowanie w okolicach Lidzbarka Welskiego: 
 
Ośrodek dedykowane wyłącznie dzieciom.  Położony na skraju Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie Jeziora Lidzbarskiego , kompleks 
wypoczynkowy pełen atrakcji i możliwości doskonałej zabawy. Okolica pełna Rezerwatów Przyrody, dzikich lasów, rzek i jezior 
pozwala na maksymalny kontakt z naturą, po którym mali Goście mogą odpocząć w komfortowych warunkach naszego ośrodka. 
 
Kompleks  składa się z 4 budynków:  
(brak możliwości gwarancji  w którym konkretnie  budynku będzie zakwaterowana grupa, zależy to od terminu, długości pobytu , 
wielkości grupy, wieku dzieci , podziałem zajmuję się ośrodek uwzględniając wszystkie te elementy).  
Ze względu na układ miejsc w budynkach, dla grup rezerwujemy w pierwszej kolejności  całe kondygnacje. W budynkach A, B i C 
minimalna ilość rezerwowanych miejsc to 50. W budynku E to 44 miejsca. Jeśli grupy są mniejsze trzeba liczyć się z brakiem 
wyłączności grupy na piętrze.  
Budynek hotelowy A i B - Każdy z budynków posiada 114 miejsc noclegowych mieszczących się na dwóch kondygnacjach. Do 
dyspozycji gości mamy pokoje trzy i czteroosobowe. Pokoje wyposażone są w łazienki, szafki nocne nad łóżkami, stoliki i krzesła. 
Pokoje posiadają balkony. 
Budynek hotelowy C - W budynku znajduje się 114 miejsc noclegowych. Pokoje trzy, czteroosobowe – pokoje w systemie połączonym – 
dwa pokoje z holem i łazienką oraz balkonem. W każdym pokoju stolik z krzesełkami. 
Budynek hotelowy E - Budynek posiada 100 miejsc noclegowych, pokoje 4 osobowe z łazienkami. W budynku znajduje się największa 
świetlica Ośrodka o dwóch polach użytkowych: 6 m x 16 m , 2 stoły do bilarda. 
 
Możliwość korzystania z infrastruktury w czasie wolnym:  
Sale multimedialne – dwie sale z profesjonalnymi rzutnikami video wraz z nagłośnieniem kinowym i PS4  
Sale zajęciowe – sześć sal do realizacji lekcji, zajęć szkolnych  
Kort tenisowy – boisko do piłki ręcznej - siatkówki z podłożem tartanowym  
Boisko Orlik ze sztuczną murawą  
Boisko do hokeja na trawie i koszykówki  
Boisko do koszykówki ulicznej  
Boiska do siatkówki plażowej - trzy  
Scena plenerowa  
Wiaty piknikowe do realizacji zajęć  
Minigolf i tenis stołowy  
Plac zabaw  
Basen zewnętrzny - 6 m x 12 m o głębokości 90 cm, do dyspozycji w godzinach wieczornych, opieka ratownicza w zakresie grupy! 
 

- wyżywienie zgodnie z programem 
Uczestnicy mają zapewnione w ramach pobytu trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolację wraz z napojami (herbata, kompot) do 
posiłków. W dniu przyjazdu do Ośrodka grupa ma zapewniony obiad i kolację, natomiast w dniu wyjazdu śniadanie. Posiłki podawane 
są w formie bufetu. Gwarantujemy zapewnienie diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegetariańskiej i wegańskiej. Jeśli uczestnik wymaga 



diety innej niż wyżej wymienione, prosimy, aby rodzic na etapie rezerwacji przesłał maila z dokładną informacją na temat wymagań 
żywieniowych dziecka 

- 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  
- pakiet zajęć sportowo-rekreacyjnych w cenie pobytu  

 -  składka TFG i TFP   
 
 

 

Cena: 690 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 725 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 775 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 30 zł/os do 40 zl/os  
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

 
LUB  

 

 

Ceny promocyjne obejmują pobyty od piątku do niedzieli :  

Cena: 600 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 625 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 675 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od  od 30 zł/os do 40 zl/os  
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

 

+ *możliwość zjedzenia obiadu w trzecim dniu wycieczki cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os 
(drugie danie, napój)) LUB Czas wolny na konsumpcje we własnym zakresie np. Mc. Donald, s/KFC 

 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

 

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:  200zł/os.   

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

  

W przypadku skierowania klasy na kwarantannę negocjujemy w hotelu  zmianę  terminu  wycieczki na inny możliwy  termin.  

Możliwe jest  dodatkowe ubezpieczenie  od  rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności   

 (Zachorowanie / hospitalizacja  obejmujące również  COVID /KWARANTANNĘ - dotyczy całej grupy) :  

„Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie z 
powodu choroby ( zaświadczenie od lekarza lub karta wypisu z szpitala ), napadu na mieniu (protokół z policji), śmierci osoby bliskiej ( akt 
zgonu ).  Zachorowanie na Covid-19 + Kwarantanna  (ale w tym przypadku  ubezpieczenie  dotyczy całej grupy) . Organizator 
informuję,  że wykupienie  ubezpieczenia kosztów rezygnacji jest możliwe wyłącznie w dniu zawarcia Umowy. 

Cena ubezpieczenia, to: 20 zł w przypadku wycieczek 1-dniowych, 40 zł w przypadku wycieczek  2-dniowych, 50 zł  w przypadku 
wycieczek 3-dniowych, 70 zł  w przypadku wycieczek 4-dniowych, 85 zł  w przypadku wycieczek 5-dniowych. W przypadku 
występowania u uczestnika chorób przewlekłych wysokość powyższych składek wzrasta dwukrotnie.” 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 
 
 
 

 
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/

