
                                                                                   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 MAX + WIELICZKA 

(nocleg w kopalni) 

 

Dzień 1 

6.30 Wyjazd spod szkoły.  Przejazd do Krakowa.  

 

Zwiedzanie Krakowa z  przewodnikiem  (+ słuchawki):  
Pl. Matejki - Barbakan-Teatr Słowackiego - Rynek -Kościół Mariacki (wew.) - Sukiennice - Collegium Maius (wirydarz) - 

kościół Franciszkanów - Wzgórze Wawelskie (dziedziniec i katedra). 

  

 Obiad  

 

Ok. 16.00 -17.00 Zjazd do kopalni: Program Edukacyjny np. ,,Odkrywamy Solilandię”,  "Śladami Legend.  

  (program dobieramy w zależności od wieku dzieci)   
       

Kolacja w kopalni (np. Zestaw II) Parówki zapiekane z serem 2 szt., Jabłko, Sok owocowy 330 ml, 

pieczywo, masło, herbata 
    

           Wyjazd grupy z przewodnikiem na powierzchnię w celu zabrania bagażów z autokaru. 

Zjazd grupy wraz z bagażami w towarzystwie naszego przewodnika na poziom III i przejście do Komory 

Słowackiego (ok. 1 km) w celu pozostawienia bagażu  
 

 Ok. 21:00 czas wolny, wieczorna toaleta   
 

 23:00  cisza nocna 

 
 Nocleg w Komorze Słowackiego położonej 125 metrów pod ziemią. 

 (trasa do pokonania  pod ziemią z windy do komory to ok. 1 km w tym ok 90 schodów!) 
 

Komora składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – rekreacyjna - wyposażona jest w stanowiska multimedialne oraz gry 

zręcznościowe (m. in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki). Młodsi turyści umilić sobie mogą także czas np. na podziemnej 

dyskotece. Na antresoli urządzono wygodną czytelnię.  W drugie części komory znajduje się część noclegowa - 48 łóżek.  

W kompleksie noclegowym panuje temperatura 14-16°C (  wskazane dresy do spania) Prysznic w cenie noclegu. (8 kabin) 

Koszt wypożyczenia kompletu pościeli to dodatkowo 20 zł/os. lub własny śpiwór i poduszka. 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  
 

Na terenie Komory Słowackiego znajdują się toalety i łazienki. Środki czystości i ręczniki należy przywieźć we 

własnym zakresie.  Podczas nocnego pobytu nie ma możliwości opuszczania zespołu Komór Słowackiego. Podczas 

noclegu grupie towarzyszy pracownik kopalni. W komorze Słowackiego panuje temperatura ok. 15 stopni C, 

należy mieć cieplejsze ubrania do spania. Część łóżek jest piętrowa. Przypominamy o bezwzględnym zakazie 

wnoszenie na teren Trasy Turystycznej bagażów większych niż 35cm x 20cm x 20cm. Prosimy o  pozastawianie 

bagażu w autokarach. Bagaże większe, mogą być zabierane do bazy noclegowej po zakończonym zwiedzaniu. 

Baza noclegowa zlokalizowana jest w czynnym zakładzie górniczym i obowiązują tam przepisy prawa górniczego. 

Zastrzegamy możliwość odwołania noclegu z przyczyn wynikających z niniejszego prawa i poinformowania o tym 

z możliwe jak najwcześniejszym wyprzedzeniem 

 

 Dzień 2  
 

 Poranna toaleta, czas na spakowanie bagaży 

 Przejście pod opieka pracownika kopalni do Kamory Budryk wraz z bagażami 

 



Śniadanie  (np. zestaw - Naleśniki z dżemem 2 szt., Miód, Nutella, Pieczywo, masło, Herbata lub 

kakao) 

 

 Wyjazd grupy wraz z bagażami na powierzchnię pod opieką pracownika kopalni  

 

Ok.10.00 Przejazd  do   Krakowa. W zależności od pory roku proponujemy dwie opcje zwiedzania:  

 

Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń.  
Na powierzchni ponad 6 ha parku rozmieszczone są: urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna „Geo-

gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo”, zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt” 

+  Lekcja  dla klas 4-8; 
Zabawy z ciśnieniem - warsztaty dla nieco starszych (klasy 4-8). 

Podczas zajęć wykonywane są eksperymenty związane z ciśnieniem. Można przekonać się między innymi czym jest łoże fakira, 

od czego zależy wartość ciśnienia, jak umieścić nadmuchany balon w butelce oraz czym jest prawo Pascala. Ponadto 

wykorzystując ciśnienie uczestnicy zajęć mogą samodzielnie wystrzelić butelkowe rakiety. 

 

Mroźne eksperymenty - warsztaty skierowane dla najstarszych uczniów (klasy 6-8 oraz liceum i technikum).  

Wszystkie doświadczenia wykonywane są w oparciu o mroźne substancje – suchy lód i ciekły azot. Uczestnicy zajęć mogą 

poznać właściwości tych substancji i zobaczyć, jak reagują w kontakcie z innymi przedmiotami oraz co stanie się, jeśli dodamy 

do nich gorącej wody.  

 

LUB 

  Muzeum Inżynierii miejskiej – zwiedzania  + wybrana lekcja   www.mimk.com.pl/edukacja 
Zapraszamy grupy zorganizowane na lekcje muzealne, które przybliżają fascynujący świat nauki i pozwalają poznać historię 

Krakowa w niecodzienny sposób. Nasza oferta edukacyjna jest bardzo różnorodna tematycznie. Opracowane przez nas 

propozycje zajęć zapewniają bezpośrednie uczestnictwo w eksperymentach fizycznych oraz poznawanie w praktyce praw 

rządzących naturą. Dzięki wyjątkowej lokalizacji muzeum w zabytkowym kompleksie dawnej zajezdni tramwajowej, 

realizujemy również tematy związane z historią środków transportu i komunikacji miejskiej. 

   

   

Obiad 

 

19.30-20.30 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 

- nocleg w Kopalni Soli w Wieliczce   

Nocleg w Komorze Słowackiego położonej 125 metrów pod ziemią  (max wielkość grupy  48 osób z opiekunami)  

(trasa do pokonania  pod ziemią z windy do komory to ok. 1 km w tym ok 90 schodów!) 

Komora składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – rekreacyjna - wyposażona jest w stanowiska multimedialne oraz gry 
zręcznościowe (m. in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki). Młodsi turyści umilić sobie mogą także czas np. na podziemnej 

dyskotece. Na antresoli urządzono wygodną czytelnię.  W drugie części komory znajduje się część noclegowa - 48 łóżek. W 

kompleksie noclegowym panuje temperatura 14-16°C (  wskazane dresy do spania) Prysznic w cenie noclegu . ( 8 kabin) 
- wyżywienie zgodnie z programem obiad, kolacja, śniadanie 

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

 Cena: 470 zł/ min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

 Cena: 520 zł/min. 30 os. - max.  34 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi  zg. z programem: 80 zł/os - 90 zł/os.  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*Koszt wypożyczenia kompletu pościeli to dodatkowo 20 zł/os. lub własny śpiwór i poduszka. 

 



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

!Ze względu na małą liczbę miejsc noclegowych w kopalni istnieje możliwość rezerwacji wyjazdu tylko na 

standardowy autokar. ! 

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:  150zł/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 kopalni   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. 

 

 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

