
                                                                                   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 
Kraków (Szlak Młodej Polski) - Oświęcim  

wycieczka dedykowana od 13 roku życia 
 

Dzień 1 
6.00       Wyjazd spod szkoły.  Przejazd do Krakowa.  
Ok. 11.00    Spotkanie z  przewodnikiem, zwiedzanie trasą:  Szlak Młodej Polski (+ słuchawki), m.in. w programie: 

 

Akademia Sztuk Pięknych, Pl. Matejki, 
której pierwszym dyrektorem był Jan Matejko, czyli kuźnia artystów Młodej Polski, m.in. St. Wyspiański, Wł. Tetmajer, J. 
Mehoffer, J. Malczewski 
Teatr Słowackiego, 
gdzie znajduje się słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego i odbyły się premiery dramatów Młodej Polski, m.in. 
„Wesela” St. Wyspiańskiego 
Muzeum Historii Teatru, 
ul. Szpitalna, pełne pamiątek po St. Wyspiańskim 
Jama Michalika, 
czyli słynne miejsce spotkań bohemy krakowskiej i narodzin kabaretu „Zielony Balonik” 
Kościół Mariacki, 
w którym odbył się ślub Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, kryje polichromię proj. Jana Matejki, wykonaną przez 
jego uczniów oraz witraże St. Wyspiańskiego i J. Mehoffera 
Pl. Mariacki 
Mieszkanie St. Wyspiańskiego, w którym powstało „Wesele” 
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
Kościół OO. Franciszkanów, 
w którym znajdują się polichromie i najpiękniejsze witraże St. Wyspiańskiego oraz stacje Męki Pańskiej J. Mehoffera 
Kościół na Skałce, Krypta Zasłużonych, 
gdzie mieszczą się Groby St. Wyspiańskiego i J. Malczewskiego   

 

Wejścia  do  Muzeum Narodowe w Krakowie  - Dom Józefa Mehoffera  
Lekcja Kultura, obyczaje i sztuka Młodej Polski - 1,5 godz. (na wymianę dwie klasy ze zwiedzaniem Krakowa z przewodnikiem) 

  

Ok.. 19.00-20.00   Przejazd do hotelu  
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Możliwość zorganizowania dyskoteki (prosimy o zabranie własnych płyt CD) lub wieczoru filmowego 
(uzależniony od dostępności sali konferencyjnej). Nocleg. 

 

Dzień 2 
Śniadanie 
Przejazd do Krakowa. 
Muzeum Regionalne Młodej Polski "Rydlówka"    BRONOWICE  
Konieczny podział na 2 grupy max. ok. 25-28 osobowe  
Warsztat: „Wesele między prawda a fikcją” (świetlica) + zwiedzanie Rydlówki z przewodnikiem  
   

Przejazd do centrum Krakowa. Czas na posiłek we własnym zakresie 
 

Wizyta w Muzeum Witrażu Czas trwania:1,5 – 2 godz. 
Dla uczniów licealistów proponujemy lekcje muzealne, które obejmują zwiedzanie Muzeum Witrażu z przewodnikiem 
oraz prezentację na wybrany temat. Prezentacja odbywa się w zaciemnionych salach muzealnej kawiarni i składa się  
z: filmów, zagadek i faktów znanych i nieznanych – tematy do wyboru. 

1. Historia Witrażu Kiedy i jak wynaleziono szkło? Do czego używano go w starożytności? Gdzie znajdują się najstarsze 
znane witraże? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy w ramach naszej lekcji. Nasze wyjątkowe rzemiosło bywa 
dzisiaj nieco zapomniane, dlatego warto zapoznać się z jego bogatą historia i tradycją, szczególnie, że potrafi 
zaskakująco dobrze współgrać ze współczesnym dizajnem.  

2. Sztuka Młodej Polski Ta niezwykła epoka artystyczno-literacka odcisnęła trwałe piętno na polskiej kulturze. To wtedy 
działali tak słynni twórcy jak Wyspiański, Mehoffer, Chełmoński czy Malczewski. Powstały jedne z najistotniejszych 
tekstów kultury. Ten okres pozostawił również materialne ślady w tkance miejskiej Krakowa- podpowiemy, gdzie można 
wybrać się na poszukiwanie młodopolskich artefaktów. 

3. Młodopolscy mistrzowie: Wyspiański i Mehoffer Dwaj twórcy, których różniło równie wiele, co łączyło. Przyjaciele, 
rówieśnicy, sztandarowe postaci Młodej Polski i krakowskiego środowiska artystycznego. Ich fascynujące życiorysy wiele 
mówią o świecie z tamtych lat, a dzieła do dziś pozostają powszechnie znane, współtworząc kanon polskiej kultury i 
inspirując kolejne pokolenia artystów. 

Powrót do hotelu  na obiadokolację i nocleg. 



  
Dzień 3   
 Śniadanie 

Przejazd do Oświęcimia     
  UWAGA KONICZNOŚĆ REZERWACJI Z DUŻYM WYPRZEDZENIEM! 

 Zwiedzanie z przewodnikiem (+ słuchawki) Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (trasa ok 3-4 godz.)  
 *możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os (drugie danie, napój)  
LUB wizyta w Mc. Donald ‘s (konsumpcja we własnym zakresie)  
 

Wyjazd 
20.00-21.00 Przyjazd pod szkołę. 

 
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE! 

Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio 
- wyżywienie zgodnie z programem 
- 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 

-  składka TFG i TFP   
 

 

Cena: 505 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 545 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 595 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 120 zł/os do 130 zł/os* 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Do rozważenia opcje alternatywne: 
+ *możliwość zjedzenia obiadu w trzecim dniu wycieczki  cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25zł/os (drugie 

danie, napój) 
 
 

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:  200zł/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 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/

