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05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
 

Szlak Piastowski inaczej…spotkanie z kowbojami  i dinozaurami  
 

 

Dzień 1 

6.30 Wyjazd spod szkoły.  

Przejazd do Gniezna.  

 Zwiedzanie katedry + Drzwi Gnieźnieńskie (wejście z przewodnikiem )   LUB   

+ 5  zł do biletów wstępu  KARNET (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia, wieża, muzeum, wnętrze 

Katedry + audio-guide) 

Przejazd w okolice Żnina. Wizyta w  „Silverado City”  
Nie trzeba lecieć do Ameryki, żeby zobaczyć prawdziwy Dziki Zachód! Laureat wielu prestiżowych nagród i 

wyróżnień – niezwykły Park Rozrywki, który najrealniej w Polsce odwzorowuje miasteczko z Dzikiego Zachodu 

końca XIX wieku. Zwiedzimy tu: całoroczny saloon, chatę trapera, domek dr Queen, biuro szeryfa z więzieniem, 

wioskę indiańską, fort wojskowy, farmę ranczera, bank, pocztę i inne. Najważniejsze jest jednak to, że przeżyjemy 

wiele niezapomnianych, „westernowych” przygód.   

Pakiet podstawowy obejmuje, np. oprowadzenie i wprowadzenie dzieci w klimat miasteczka, udział w programie 

artystycznym (w zależności od programu zobaczymy, np. pokazy kaskaderskie i zręcznościowe na koniach, napad 

na bank, pokazy pracy kowboi z końmi i bydłem czy pokazy władania lassem i rewolwerami), naukę tańca 

country, wizytę w kopalni z płukaniem srebra, zabawy i konkursy z kowbojami, np. łapanie na lasso, rzut 

podkową, rzut ringo czy dojenie krowy. 

Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja.  Zakwaterowanie.  Zapoznanie się z terenem ośrodka – spacer nad 

jezioro. 

 
 

Dzień 2  

 Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd.  

Wizyta w Zaurolandia. Największy w Polsce Park Dinozaurów.  

W czasie pobytu realizujemy PAKIET   II :  MOC ATRAKCJI 

Zwiedzanie ścieżki z dinozaurami z przewodnikiem , wizyta w muzeum, plac zabaw,  wszystkie  atrakcje bez limitu 

przejść:  kolejka elektryczna, zjeżdżalnie  dmuchane,  park linowy w siatkach, park linowy junior, łódeczki. 

karuzela , labirynt, tor przeszkód.   Dodatkowe atrakcje płatne  są indywidualnie   

 Obiad  na terenie parku (filet drobiowy + frytki + surówka) 

 Wyjazd. 

19.00-20.00 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: 335 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

      Cena: 365 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

      Cena: 395 zł/min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 90 zł/os do 100 zł/os 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

 

UWAGA - Cena dot. zakwaterowania w ośrodku w Chomiąży Szlacheckiej.  

W przypadku braku wolnych terminów możemy zaproponować drugi obiekt hotelowy tego 

samego właściciela (o standardzie ***) ,   ale cena ulega podwyższeniu + 20 zł/os  
 

 

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

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokar 55 miejsc ( większa grupa nie zmieści się w hotelu!)  

 (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.” 

 

 

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. 

 

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


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. 


