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Toruń MAX… 
Ze względu na dużą  ilość atrakcji,  które mają ograniczoną przepustowość grup szkolnych, wskazana rez wycieczki z 

kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ! 

 
6.30  Wyjazd spod szkoły. 
  Przyjazd do Torunia  

Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta ( ok 2 godz) :  
Brama Klasztorna, Krzywa Wieża, Rynek Staromiejski, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, kościół 
NMP, katedra Św. Janów (zew.), ruiny zamku krzyżackiego (zew.) – 2 godz  
* + GRA MIEJSKA ( 1 godz) 

Wizyta w Piernikarni - każdy kto wkracza w gościnne progi Torunia zachwyca się smakiem i 
kunsztownym kształtem pierników. Od wieków toruńscy piernikarze zazdrośnie strzegą tajemnicy 
wyrobu tego niezwykłego specjału. W naszym warsztacie uchylamy rąbka tej tajemnicy. Podczas 
warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonają piernik – tak jak czynili to dawni mistrzowie, aby zabrać 
go ze sobą jako pamiątkę z Torunia. Dowiedzą się także jakie były dawne tradycje piernikarskie, 
poznają najciekawsze legendy związane z toruńskim specjałem oraz poczują zapach, pochodzących z 
dalekich krain, przypraw korzennych. W sklepie przy naszej Piernikarni można nabyć wyjątkowe 
pierniki wypiekane ręcznie według dawnych receptur. 

*Baza Mars MARS#17 - to interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie 
odwiedzający niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do 
tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko 
monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu "Czerwonej 
Planety" czy właściwe gospodarowanie energią. 
Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija 
umiejętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!. Wizyta w Bazie MARS#17 trwa 
40 minut 
 
Obiadokolacja  w restauracji na Starym Mieście  Przejazd do hotelu pod Toruniem. Zakwaterowanie. 
Nocleg. 
W hotelu mieści się  2 torowa kręgielnia.  Dla grupy możliwość korzystanie z dwóch torów przez dwie 
godziny (wymagane wcześniejsze ustalenie) 

 
Dzień 2 
  Śniadanie.  Wykwaterowanie.  
 

 Wizyta w Centrum Nowoczesności „ Młyn Wiedzy”  -  (wersja z przewodnikiem lub bez)  
6 kondygnacji, 5000 m kw. powierzchni, 2 wystawy stałe i 7 czasowych – te liczby dają tylko zarys skali, 
w jakiej poruszamy się w Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Najważniejsze jednak jest to, ze w 
atrakcyjny, multimedialny i interaktywny sposób młodzi i starsi mogą tutaj poszerzać swoją wiedzę w 
wielu dziedzinach. 

LUB  

Wizyta w Obserwatorium Astronomiczne, będące częścią Instytutu Astronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, mieści się we wsi Piwnice, 14 km od Torunia. 
Obserwatorium składa się z części optycznej oraz części radiowej. W pierwszej z nich znajdziemy m.in. 
historyczny, niedawno odrestaurowany, astrograf Drapera oraz największy w Polsce teleskop optyczny 
o średnicy lustra 90 cm. Stoi przy nim oryginalny, nieużywany już do współczesnych badań, panel 
sterowania, który zachował się od lat 50- 
tych. Część radiowa obserwatorium to przede wszystkim majestatyczny, największy w Polsce 
radioteleskop RT-4. Kopernik o średnicy czaszy 32 m oraz mniejszy radioteleskop RT-3 o średnicy 
czaszy 15 m. Podczas wizyty w naszym obserwatorium goście, dzięki naszym przewodnikom - 
astronomom, odbywają podróż, która pozwala im poznać historię naszego ośrodka i niezwykłej nauki, 
jaką jest astronomia. 



 

Przejazd na Stare Miasto  

 
Seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium -  to miejsce, w którym, dzięki specjalnej 
aparaturze, wyświetlamy popularne pokazy astronomiczne. Projekcje te trwają około 40 minut. Zależnie 
od tytułu, opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne 
gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk. 

 
Wizyta w Geodium  -  to jedna z naszych dwóch wystaw interaktywnych. Została stworzona w toruńskim 
Planetarium według własnego, oryginalnego pomysłu i udostępniona zwiedzającym w kwietniu 2012 r. 
Jej oferta skierowana jest do grup szkolnych oraz osób indywidualnych. Wystawa Geodium poświęcona 
jest Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model 
kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego 
mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc.Wokół globusa znajdują się interaktywne urządzenia, 
dzięki ktorym można samodzielnie eksperymentować, włączając odpowiednie przyciski. Na wystawie są 
też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. Cztery narożniki sali Geodium to plastyczne instalacje 
pokazujące, jak na pr zestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam 
wybuchający wulkan, ocean będący kolebką życia, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy 
wreszcie makietę cywilizacji człowieka. Wykaz stanowisk interaktywnych w sali Geodium: pole 
magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty 
litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej 
i start rakiety. 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu za dopłatą ( + 30 zł) lub czas wolny na konsumpcję  we własnym 
zakresie np. Mc. Donald, s 

 
Wyjazd. 

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, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami (większość pokoi 3 os)  
- 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: 330 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
 Cena: 360 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
 Cena: 390 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od  80 zł/os do  110 zł/os* 
(*uzależnione od wyboru proponowanych atrakcji)  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

Możliwość zjedzenia obiadu  w drugim dniu wycieczki, za dopłatą ( + 30 zł) lub  
czas wolny na konsumpcję  we własnym zakresie np. Mc. Donald, s 

 

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.” 

 
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/

