
 

 

                                                                                   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  

 
Góry Świętokrzyskie –  na tropie Dinozaurów, 

Koziołka Matołka i Czarownic... 
 

Dzień 1 

7.00  Wyjazd spod szkoły,  

 Wejście szlakiem turystycznym na Św. Krzyż,  

 zwiedzanie klasztoru , gołoborza. Zejście do OSADY ŚREDNIOWIECZNEJ   

 Osadowa gra terenowa (questing)   Grupa dzielona jest na drużyny, każda z nich otrzymuje nazwę 

oraz wybiera spośród siebie wodza. Drużyna otrzymuje mapę z zadaniami do zrealizowania. Muszą 

rozwiązać zagadkę, dotrzeć do kolejnego punktu gry, aby otrzymać dalsze wskazówki do udziału w grze. 

Drużyny rywalizują ze sobą wykonując zadania. Zwycięska drużyna otrzymuje w nagrodę osadowe 

upominki. Gra zorganizowana jest z wykorzystaniem obiektów oraz z udziałem mieszkańców Osady 

Średniowiecznej. Przygotowaliśmy różne wersje gry do wyboru: Życie Osady, Tajemnice legend, Życie 

i kultura naszych przodków. 

LUB   zajęcia warsztatowe  Np. Warsztaty tkackie ,Warsztaty garncarskie , Warsztaty 

wikliniarskie , Warsztaty zielarskie . i średniowiecznych kulinariów , Warsztaty 

kowalstwa i rymarsko-szewskie , Warsztaty czerpania i lakowania papieru , .Warsztaty 

kaligrafii , Warsztaty nauki tańca średniowiecznego , Warsztaty "lalek motanek", 

Warsztaty - Wyczaruj coś z niczego!  

 

*Wizyta w Wiosce Czarownic Babyjagowo (+ 10 zł  bilet wstępu)  
Jest to sposób prezentacji walorów kulturowych i historycznych regionu świętokrzyskiego. Pomysłowość 

widoczna jest w umożliwieniu turystom „zasmakowania” atmosfery niezwykłych atrakcji województwa 

poprzez ich ożywienie, m. In. Chatka Baby Jagi naturalnej wielkości bajkowa chatka na kurzej stópce 

ustylizowana żywą osobą Babą Jagą albo jaskinia Zbója Madeja z naturalnego kamienia odtworzona 

zgodnie z legendami, z żywym Zbójem pilnującym swoich skarbów, śpiącym na czarcim łożu 

(madejowym). Będą tu także inne bajkowe elementy i postacie m. In. Domek Jasia i Małgosi, łódź 

Wikingów i duży plac zabaw i tunel straaaachuuuu. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu/pensjonatu w pobliżu 

Suchedniowa/Kielc 

 

Dzień 2  

 Śniadanie + suchy prowiant. 

Wyjazd na wycieczkę do Bałtowa. Przejazd do Bałtowa gdzie znajduje się PARK 

JURAJSKI. 
Pobyt w parku:  

- ścieżka z dinozaurami; 

- oceanarium; 

- kino 5 D; 

- park rozrywki (urządzenia dla dzieci i dorosłych (karuzele, statek piracki, family coaster, 

urządzenia wodne, gokarty, eurobungy, baseny z kulkami i wiele innych). 

http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=58&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=59&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=60&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=60&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=61&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=62&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=62&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=176&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=177&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=177&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=178&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=193&strona=1&sub=3&subsub=55
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=88&strona=1&sub=3&subsub=55


 

 

-przejazd  Schoolbusem  po górnym i dolnym Zwierzyńcu 

-Sabathówka – wioska czarownic.  

LUB      Przyjazd do Parku Rozrywki i Miniatur „SABAT 
- Zwiedzanie alei miniatur 

- Dmuchany Disneyland (plac zabaw z postaciami Disney’a) 

- Stacja kosmiczna (plac zabaw w formie stacji kosmicznej) 

- Łódeczki (kaczuszki pływające po wodzie) 

- Zorbing (kule na wodzie) 

- Eurobungge (sprężysta trampolina) 

- Skuterki 

- Crazy Yacht 

- Kino 6 D – dwa filmy 

- Park linowy – trasa dziecięca (Trasa w pełni zabezpieczona siatkami, nie wymagająca uprzęży 

stwarza wygodny sposób przejścia dla najmłodszych. Do pokonania mamy 8 przeszkód. 

UWAGA- WYMAGANA INDYWIDUALNA ZGODA RODZICÓW POD 

OŚWIADCZENIEM: 

www.sabatkrajno.pl/wp-content/uploads/2018/05/Oświadczenie-Park-Linowy-Opiekun-

2018.pdf 

Powrót  do hotelu na obiadokolacje i nocleg.  

Dzień 3 

  Śniadanie  

  Wyjazd na wycieczkę do Centrum Bajki w Pacanowie 
  UWAGA – KONIECZNOŚĆ podzielenia  grupy na mniejsze zespoły! 

Większość atrakcji w Centrum Bajki dostępna jest do zwiedzania dla grup max  15 os  

Przykład: grupa 45 dzieci i 3 opiekunów to razem 48 osób (więcej niż 3 x 15) dlatego trzeba podzielić 

ją na 4 grupy po 10-12 osób! 

 

   (dlatego też z logistycznego punktu widzenia , dedykujemy tą atrakcje dla grup max  do  42 os dzieci 

   grupie)  

 

  Najczęściej wybierane dla grup zestawy w Pacanowie to:   
1.Bajkowy Świat - „Bajkowy Świat” to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik 

multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach 

wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie 

pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony 

Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia 

nabierają tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. 

Nasza wyprawa rozgrywa się na wielu płaszczyznach interaktywności. Jest to również podróż 

przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci 

zauważają podobieństwa i różnice między baśniowymi światami różnych narodów 

 

2.Mały Teatr - to kameralna scena lalkowa, prezentująca znane i lubiane baśnie w pięknych 

aranżacjach. Jej zaletą jest bliski kontakt widzów z lalkami i animatorami. Publiczność zgromadzona 

w małej, przytulnej salce, nie usztywniona rzędami foteli, wczuwa się w oglądaną historię i przeżywa ją 

wraz z bohaterami. 

Po spektaklu widzowie uczestniczą w krótkiej prelekcji o teatrze lalkowym. Oglądają lalki, dowiadują 

się jak działają i jak nazywają się różne techniki ich uruchamiania. Po takim spotkaniu, również  

towarzyszący dzieciom rodzice i opiekunowie, przestają mylić kukiełki z pacynkami czy marionetkami. 

 

Powrót do pensjonatu na  późny obiad 

Zajęcia rekreacyjne , spacer po okolicy kolacja.  nocleg. 
 

LUB    Alternatywnie zamiast wycieczki do Pacanowa proponujemy  wycieczkę do Kielc: 

Śniadanie  +  suchy prowiant  

Przejazd do Kielc. Wizyta w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach  – zwiedzanie  + 

lekcja muzealna, wybór tematów:      



 

 

http://muzeumzabawek.eu/edukacja/szkola-podstawowa/ 

Po południu : Rezerwat Kadzielnia  oraz  

wizyta  w Centrum Geoedukacji w Kielcach           

Konieczność rezerwacji min pół roku wcześniej ! (w przypadku braku możliwości rez 

proponujemy program alternatywny)  
„Wyprawa w głąb Ziemi, to fascynujący motyw, który ciągle stanowi inspirację dla twórców filmów 

fantastyczno-naukowych. Podróż do miejsca gdzie nie było jeszcze żadnego człowieka to marzenie wielu 

z nas, bez względu na wiek. To marzenie może się już spełnić dzięki kapsule ,,Podróż do wnętrza Ziemi’’ 

udostępnionej w Galerii Ziemi, w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Zimna i wilgotna jaskinia, gorąca 

lawa czy morska bryza przestaną być już tylko zwykłym obrazem, a staną się wirtualną rzeczywistością, 

którą będziemy mogli poczuć wszystkimi zmysłami. Wędrówka przez kolejne warstwy geologiczne 

pozwoli nam na poznanie budowy Ziemi, a napotkane w trakcie podróży skamieniałości – dadzą 

możliwość poznania środowisk sprzed milionów lat, i zrozumienia zmian, jakim podlegały one w czasie 

geologicznym” 

W ramach pobytu grup w Centrum Geoedukacji oferujemy: 

- zwiedzanie Galerii Ziemi wraz z Kapsułą Symulatorem 5D "Podróż do wnętrza Ziemi" i jaskinią 

wirtualną 
- zajęcia praktyczne np. szlifowanie okazów geologicznych. 

Powrót  na obiadokolacje i nocleg.     *Możliwość zorganizowania dyskoteki 

 

 

 

  

Dzień 4  

 Śniadanie. 

Wycieczka do Krzemionek Opatowskich. Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i 

Rezerwatu "Krzemionki". 

* Możliwość połączenia zwiedzania z wybraną lekcją   (1 do wyboru) :  
-Skrzydlaci mieszkańcy Rezerwatu Krzemionki 

Uczestnicy spacerując po ścieżce edukacyjnej dedykowanej skrzydlatym mieszkańcom Rezerwatu 

Krzemionki będą mieli możliwość posłuchać odgłosów ptaków i dowiedzieć  się ciekawostek o ptasich 

zwyczajach. 

-Ssaki Rezerwatu Krzemionki 

Podczas spaceru po lesie uczestnicy zajęć będą poszukiwać i identyfikować tropy zwierząt 

zamieszkujących Rezerwat Krzemionki słuchając opowieści i poznając ciekawostki z życia 

„mieszkańców” lasu. 

-Spotkanie z nietoperzem 

Nietoperze są zwierzętami, o których wciąż wiemy bardzo mało. Te stworzenia nie cieszą się dobrą 

sławą, to właśnie one często pojawiały się na kartach mrocznych ludowych baśni. Warto jednak 

wiedzieć, że są to pożyteczne ssaki. Zapraszamy wszystkich fascynatów przyrody, aby poznać różne 

nieznane fakty z życia nietoperzy i obalić wiele mitów z nimi związanych. 

-W neolitycznej osadzie 

Zajęcia odbywają się z zrekonstruowanej wiosce neolitycznej. Uczestnicy we własnym zakresie 

przygotowują mąkę na prostych żarnach oraz wykonują niewielkie naczynia z gliny oraz strzelają z 

łuku, jednocześnie poznając podstawowe elementy z życia w tamtej epoce (rośliny uprawne, 

udomowienie zwierząt, podstawowe narzędzia, historia ceramiki, plastyka figuralna 

 

Powrót na obiad  do miejsca zakwaterowania  

 

Po południu zwiedzanie monumentalnych ruin zamku Krzyżtopór  

LUB ruin zamku Chęcinach  lub czas na rekreację na terenie  ośrodka  

Powrót na kolacja  w miejsce zakwaterowania.  np. w formie ogniska/ grilla.  Nocleg. 

 

 

 

 

http://centrum-geoedukacji.pl/ekspozycja/informacja/id/8


 

 

Dzień 5  

Śniadanie + suchy prowiant  

Wyjazd do Sandomierza  
Zwiedzanie Starego Miasta, Podziemnej Trasy  Turystycznej, Zbrojowni.  

Spacer do Wąwozu Królowej Jadwigi. Rejs statkiem po Wiśle LUB „Świat Ojca Mateusza” 

*możliwość dokupienia dodatkowo obiadu  (drugie danie z napojem) dla grupy,  

 koszt + 25 zł/os 

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: 870 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

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

         1000 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od   zł/os do  zł/os* 

(*kwota ta jest uzależniona od opcji w programie i  konkretnych wejść,  którymi jesteście Państwo 

zainteresowani) 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

CENNIKAMI 

*możliwość dokupienia dodatkowo obiadu  (drugie danie z napojem) dla grupy,    

koszt + 25 zł/os 

 

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:  300zł/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.  

 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 

 

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.” 

 

 

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/

