
                                                                                   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 
Pomorze Zachodnie: Szczecin-Świnoujście-Kołobrzeg   

 
Dzień 1   
6.00 Wyjazd spod szkoły.   

Po drodze zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina (ok. 2,5 godz.)  
„Szczecin pod ziemią, na ziemi, z góry”:   
Podziemne Trasy Szczecina – podziemne trasy turystyczne, urządzone w schronach: przeciwlotniczym i przeciwatomowym, 
znajdujących się na terenie Szczecina w rejonie dworca głównego:  trasa „ II wojna światowa .Opowieść o historii miasta  
z perspektywy wydarzeń historycznych okresu II Wojny Światowej . Podczas zwiedzania odtwarzane są prezentacje 
dźwiękowe, wprowadzające w nastój miejsca.   

Krótkie zwiedzanie miasta, m.in. Zamek Książąt Pomorskich (zew.), Wały Chrobrego, ratusz. 
Przejazd w okolice Pobierowa na obiadokolację. Zakwaterowanie. Nocleg. 

 

Dzień 2 
Śniadanie               
Centrum Słowian i Wikingów „JOMSBORG – VINETA WOLIN” to Skansen usytuowany na nabrzeżu rzeki 
Dziwna Znajduje się tutaj kilkanaście obiektów- replik wczesnośredniowiecznego Wolina  
(dziś liczba obiektów to 27 chat, 2 bramy z wałami i umocnieniami obronnymi, nabrzeże portowe). 
Warsztaty rozpoczynają się krótkim zwiedzaniem skansen, wprowadzeniem w historię Wolina i okres   wczesnego 
średniowiecza. Następnie grupa dzielona jest na drużyny i każda z nich bierze udział w zajęciach: lepienie z gliny, 
produkcja filcu, pisanie gęsim piórem, bieg wojownika lub musztra wczesnośredniowieczna, strzelanie z łuku. Każdy 
otrzymuje także poczęstunek w postaci podpłomyka z marmoladą, miodem lub serem z czosnkiem i ziołami, piernika 
wypiekanego w piecu chlebowym oraz herbatę ziołową. 
Gra terenowa Uczestnicy wprowadzani są w tematykę wczesnośredniowiecznych wierzeń słowiańskich oraz 

skandynawskich  i zasady gry, a następnie grupa dzielona jest na drużyny. 
Celem podchodów jest zebranie przez każdą z drużyn 6 run od mitycznych bogów, którzy ukryli się pod postacią 
rzemieślników poruszających się po skansenie. Drużyny muszą odszukać bogów, odgadnąć ich imiona i wykonać u nich 
zadania (z zakresu dawnych rzemiosł lub sprawnościowe). Zdobyte w ten sposób runy utworzą odpowiedź – nazwę 
legendarnego miasta, którego mieszkańców uczestnicy gry muszą uratować przed zagładą. 
Wygrywa drużyna która pierwsza odkryje ukryty wyraz i wykrzyczy go ze szczytu bramy.  Gra kończy się wtedy gdy 
wszystkie drużyny zdobędą prawidłowe runy i wykonają wszystkie zadania. 
Każdy otrzymuje także poczęstunek w postaci podpłomyka z marmoladą, miodem lub serem z czosnkiem i ziołami, piernika 
wypiekanego w piecu chlebowym oraz herbatę ziołową. 
 

Powrót na obiad do ośrodka  
 

Spacer do „Bałtyckiego Krzyża Nadziei”  znajdującego się w Pustkowie (ok. 2,5 km)   
To wierna kopia krzyża ustawionego na Giewoncie w Tatrach. Konstrukcja ma 19 metrów wysokości, a więc jest o półtora 
metra wyższa od tatrzańskiego pierwowzoru. Krzyż jest też cięższy o blisko 2 tony (waży bowiem 4,5 tony). Na placu obok 
krzyża, znajduje się także replika okrętu, tzw. Statek EXPO. Wykonano go na wystawę EXPO 2000, jako element ekspozycji 

województwa Zachodniopomorskiego.  
Kolacja. Nocleg 

  

Dzień 3 
Śniadanie + suchy prowiant.  
Całodniowa  wycieczka z przewodnikiem: 
-Ruiny kościoła Trzęsacz – potocznie zwany kościołem na klifie powstał w 1250 lub 1270 roku, na środku wsi – 1800 m od 
brzegu morskiego. Dziś znajduje się nad samą plażą. Platforma widokowa znajdująca się 20 m n.p.m. platforma umożliwia 
turystom oglądanie ruin gotyckiego kościoła z wyjątkowej perspektywy; 
-Kołczewo (zwiedzanie Wzgórza Gosań – najwyższy klif nadmorski na terenie WPN); 
- Dziwnów: most zwodzony; 
-Wolin – przejście wzdłuż malowniczych klifów największej polskiej wyspy (Ścieżka Przyrodniczo – Historyczna „Biała 
Góra”); 
-Międzyzdroje (przejazd); 
-Przejazd do Wapnicy nad piękne Jeziorko Turkusowe; 
-Świnoujście – przeprawa promowa do miasta, w którym na uczestników czekają takie atrakcje jak: wizyta w porcie, 
latarnia morska, symbol miasta – wiatrak „Stawa Młyny” oraz spacer po promenadzie. 

 Powrót na późną obiadokolację. Nocleg 

 
 

http://www.pustkowo.com.pl/atrakcje/baltycki-krzyz-nadziei/
http://www.pustkowo.com.pl/


Dzień 4  
 Śniadanie + suchy prowiant 
 Wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie z przewodnikiem:  
 

  - kołobrzeska Bazylika Konkatedralna  NMP- jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów w Polsce; 
  - Stare Miasto, Ratusz; 
  - wizyta u ducha miasta-Jakuba Adebara; 

 - spacer wzdłuż rzeki Parsęty do Źródełka Solankowego (legenda odkrycia solanek); przejście i zwiedzanie 
portu kołobrzeskiego i jego atrakcji (m.in. Aleja Zakochanych, Latarnia Morska); 
 

OPCJA DODATKOWA (dodatkowo ok 30 zł w biletach wstępu, późniejszy powrót do ośrodka)  
 

Wizyta w Parku Linowym (w cenie 2 trasy)                       http://www.parklinowy.kolobrzeg.pl/ 
UWAGA KONIECZNOSĆ ZEBRANIA OSOBNYCH ZGÓD OD RODZICÓW NA WEJSCIE DO PARKU LINOWEGO!        
Konstrukcja parku obejmuje 3 trasy o rosnącym stopniu trudności. Każda trasa posiada wejścia i zejścia (za pomocą drabin, 
siatek, lin itp.), zestawu platform mocowanych do drzew, stanowiących punkty „przesiadkowe", oraz zamontowanych 
pomiędzy nimi atrakcjami z wiszących mostków, kładek, lin, siatek, rur itd 

Powrót na obiadokolację, spacer na plaże. Nocleg  
 

Dzień 5  
 Śniadanie + suchy prowiant 
 Wyjazd  
Ok. 18.00-19.00Przyjazd 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 ośrodku wypoczynkowym w Pobierowie  LUB okolicy  
- 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:  905 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
     965 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

     1045 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu, przewodnicy miejscowi od 80 do 130 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 

 

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.  

http://www.parklinowy.kolobrzeg.pl/
mailto:viola@wordtravel.com.pl


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.” 
 
 
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/

