
                                                                                   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 
Katowice lub Tarnowskie Góry-Energylandia-Zabrze lub Jaworzno 

nocleg w okolicach Belsko -Białej  

 
Dzień 1 

 

7.00/8.00 Wyjazd spod szkoły.    (uzależnione od wyboru zwiedzania w pierwszym dniu wycieczki)  

Zwiedzanie Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.  
(UWAGA- konieczność rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem ze względu na małą przepustowość grup, sugerowane 

grupy max 45 os). Podziemna  przeprawa łodziami.  

Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40m pod powierzchnią ziemi. W Kopalni przez 

cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem, trwa około 90 minut. 

Zalecamy ciepłe okrycia i obuwie sportowe lub na płaskim obcasie. 
 

LUB    wersja tańsza w biletach wstępu:  

Przejazd do Katowic. Wycieczka z przewodnikiem po najciekawszych dzielnicach Katowic: 
Giszowiec - Rzadka w skali europejskiej kolonia górnicza kopalni GISCHE o niepowtarzalnym klimacie „miasta – ogrodu” 

zaprojektowana przez Zillmanów w latach 1906-1910. Do naszych czasów zachowało się kilka kwartałów domów 

mieszkalnych, dawna karczma, budynek nadleśnictwa, szkoły i sklepy. To właśnie w Izbie Śląskiej (wew) można odnaleźć 

oryginalne dzieła słynnego śląskiego malarza Ewalda Gawlika .Osiedle stanowi tło wielu filmów o Śląsku m.in. Paciorki 

jednego różańca” K. Kutza czy głośnej książki M. Szejnert „Czarny ogród” 

Nikiszowiec - Dla potrzeb szybko rozwijającego się XIX i XX-wiecznego górnictwa budowano specjalne osiedla robotnicze do 

których sprowadzali się nowi pracownicy kopalni. Dzisiejsza dzielnica Katowic – Nikiszowiec, stanowi doskonałe miejsce do 

tego, aby poznać bliżej kulturę i tradycje panujące w śląskich domach.   

W Muzeum Historii Katowic (wew) na Nikiszowcu można nawet zajrzeć do tradycyjnego śląskiego mieszkania! Podczas 

spaceru po Nikiszowcu zobaczymy wnętrze kościoła św. Anny, spędzimy czas na placu, podejdziemy pod bramę kopalni, a także 

dowiemy się co wspólnego ma Orient Express  

z górnictwem. Osiedle stanowi tło wielu filmów o Górnym Śląsku. Obiekt wpisany jest na listę Pomników Historii. 

oraz zwiedzanie “Spodka”  - obiekt będących ikoną nie tylko miasta Katowice, ale również polskiej architektury 

modernistycznej. To w “Spodku” polscy siatkarze zostali mistrzami świata, koszykarki i lekkoatleci mistrzami Europy, hokeiści 

ogrywali Rosjan, a wielu innych sportowców.  Podczas zwiedzania pokażemy obiekty sportowe Spodka oraz  halę główną  

z wszystkimi jej ciekawostkami. Zwiedzający dowiedzą się gdzie chowana jest scena i jak działają wysuwane sektory. Odwiedzą 

pokoje VIP, w których zazwyczaj odpoczywają ważne osobistości biorące udział w  wydarzeniach odbywających się w Spodku. 

 

Ok. 19.30  Przejazd na obiadokolację i  nocleg w okolice Bielsko-Białej  
 

 

Dzień 2 

 

Śniadanie + suchy prowiant 

  Wyjazd do Energylandii: (ok 4O km)  
Energylandia to pierwszy prawdziwy Park Rozrywki, oferujący swoim klientom usługi na najwyższym światowym poziomie, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Energylandia jest 

wyjątkowym miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni 26 

hektarów zostaną zaprezentowane ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowane urządzeń i atrakcji, poczynając o 

ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych.  Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, 

kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.  

 Powrót na obiadokolację i nocleg. 

*Możliwość zorganizowania dyskoteki/wieczoru filmowego. Nocleg. 
 

 

Dzień 3  

 

Śniadanie  + suchy prowiant  

Przejazd do Kopalni Guido w Zabrzu. Zwiedzanie podziemi z przewodnikiem.  
Jesteś gotów na podziemną przygodę? Czekają na Ciebie dwa świetnie zachowane poziomy wydobywcze: 170 m i 320 m. Pod 

ziemią znajdziesz się dzięki autentycznej szoli, takiej samej, jaką używają górnicy na czynnych kopalniach. Ekspresowy zjazd  

w ciemnościach zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund! 

Czas zwiedzania około 2,5 h.  Temperatura 13-16 stopni.  Zalecany odpowiedni ubiór i obuwie z płaską podeszwą. 

 Wyjazd w drogę powrotną.  



LUB wersja tańsza w biletach wstępu:   

 Jaworzno – Park Gródek  
Park Gródek w Jaworznie czyli Arboretum Park Gródek Jaworzno, położony w dawnym kamieniołomie, na północ od centrum 

miasta, ostatnio robi prawdziwą furorę wśród turystów. Jeszcze parę lat temu nikt o tym miejscu nie słyszał, a dziś okrzyknięte 

jest jako polskie Malediwy czy śląska Chorwacja😊 

 
 

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

LUB wizyta w MC Donald ‘s (konsumpcja we własnym zakresie)  
 

Ok. 19.00 – 20.00  Powrót 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: 490 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 530 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 580zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 150 zł/os do 230 zł/os* 

*(kwota ta jest uzależniona od konkretnych punktów programu, którymi jesteście Państwo zainteresowani) 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*Możliwość dokupienia obiadu w trzecim dniu wycieczki 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój) LUB 

25 zł/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.” 

https://www.polskieszlaki.pl/grodek.html
https://www.polskieszlaki.pl/jaworzno.html
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. 

 

 

 

 

 

http://www.word.travel.pl/

