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Puławy - Kazimierz Dolny -Magiczne Ogrody 

 „Smoki, Mordole, Magiczne Ogrody i ruiny zamku” 
Dzień 1 
 
7.30 Wyjazd spod szkoły.  

Po drodze postój na krótki spacer z pilotem po parku  Czartoryskich w Puławach  
 
Ok 11.00-13.00 Przejazd do Kazimierza Dolnego.  

Zajęcia z edukatorem Muzeum Przyrodniczego  ( do wyboru 1 temat )  
Np.  „W kazimierskich wąwozach”  
Wycieczka przyrodnicza (możliwość z kartami pracy)  malowniczymi wąwozami Kazimierza Dolnego. Uczniowie 
poznają proces powstawania wąwozów, faunę i florę lasów liściastych, a także obserwują zmieniający się podczas 
wędrówki krajobraz. Opowiemy czym różni się głębocznica od wąwozu naturalnego i dlaczego nie w każdym regionie 
możemy spotkać te formy. 
Np. „Życie lasu” 
Wycieczka przyrodnicza (możliwość z kartami pracy)  .Podczas wędrówki opowiemy o typowych roślinach 
występujących w lesie liściastym, o tym jakie mają one znaczenie dla przyrody i człowieka. Poznamy zależności 
występujące w lesie miedzy roślinami, zwierzętami i człowiekiem, usłyszymy trochę ciekawostek i trochę faktów 
naukowych. Uczestnicy poznają po kilka gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych typowych dla polskiej przyrody. 
Np. „Ptaki wokół nas” 
Wycieczka przyrodnicza (możliwość z kartami pracy)  .Trasa wycieczki prowadzi, przez najbliższe otoczenie 
kazimierskiego rynku, więc można powiedzieć, że centrum miasteczka. Podczas tak niedługiej wędrówki poznamy 
kilka siedlisk ptasich i jeszcze więcej gatunków ptaków. Przybliżymy również tajniki obserwacji ptaków i zasady 
posługiwania się lornetkami, z których będą korzystać uczestnicy. 
Czas trwania: w zależności od możliwości grupy -  około 2 h 
 

LUB  Wizyta  w Dworze (o/Muzeum Nadwiślańskiego)  zajęcia  z gliną samoutwardzalną  

(wykonanie  np. świnki skarbonki😊)  
 

 
* możliwość zjedzenia obiadu w cenie 25 zł/os (drugie danie, napój)  

 
Przejazd melexem w czasie którego zwiedzamy Kazimierz Dolny ( z komentarzem 
przewodnickim)  

  Zwiedzanie Kazimierza Dolnego - przejazd melexem z audioguidem (ok. 1 h):  
„Wycieczkę zaczynamy z parkingu  na Dużym Rynku, następnie udajemy się na promenadę nadwiślaną i 
dojeżdżamy aleją Kazimierza Wielkiego aż do ostatniego spichlerza "Pod Żurawiem". Wracając ulicą 
Puławską wjeżdżamy z powrotem do miasteczka i wzdłuż rzeki Grodarz, mijając najważniejsze zabytki 
centrum miasteczka, udajemy się na cmentarz żydowski — Kirkut, gdzie zatrzymujemy się na dłuższą 
chwilę, aby zobaczyć z bliska kazimierską Ścianę Płaczu.  
Dalej doliną Grodarza obok najstarszej chaty na lubelszczyźnie dojeżdżamy do jednego z najpiękniejszych 
kazimierskich wąwozów — Korzeniowego Dołu. Tam czeka nas 15-minutowy spacer pomiędzy korzeniami 
drzew.W drodze powrotnej skręcamy w malowniczą uliczkę Szkolną, gdzie zobaczymy m.in. dom jednego z 
najznakomitszych polskich architektów — Stefana Kuryłowicza, a także najstarszy pensjonat w Kazimierzu, 
czy willę słynnego okulisty, profesora Krwawicza” 

  
Wejście z pilotem na Górę III Krzyży, Zamek oraz Basztę 

 * Rejs statkiem po Wiśle 
   Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

 
Dzień 2  

Śniadanie. 
Przejazd do Janowca - pobyt w parku rozrywki „Magiczne Ogrody” 
Pobyt w  Magicznych Ogrodach składa się z edukacyjnej gry z przewodnikiem (1,5 – 2h) oraz 
czasu wolnego na terenie parku. Edukacyjna gra terenowa to dostosowana do wieku zabawa z 
przewodnikiem realizująca podstawy programowe. 
Atrakcje przewidziane w czasie wolnym: 



przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie 
zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu 
zabawy w krainie Bulwiaków 
zabawy na Robankowej Łące, Smoczym Placu Zabaw i Dmuchańcach 
Krasnoludzka Wieża Prób – 30 metrowa zjeżdżalnia 
wstęp na Mroczysko (dla dzieci powyżej 6 roku życia) 
Obiad 

ok. 18.30-19.30         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:   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, przewodnicy miejscowi, warsztaty: od 100 zł/os  do 120 zł/os. 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*konkretna cena biletów uzależniona jest od wybranych atrakcji w Kazimierzu Dolnym 
 

*Możliwość dokupienia posiłku w Kazimierzu w pierwszym dniu wycieczki + 25 zł/os (drugie danie, napój) 
 

 
ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ PENSJOANTU  W TYM SAMYM TERMINIE NIE SĄ PRZYJMOWANE  

GRUPY WIEKSZE NIŻ 48 os (z nauczycielami) 
 

 

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 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.” 
 
 
 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 
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/


 


