
                                                                                   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 
“Mazowsze południowe:  filmowo- historycznie i sportowo” 

 
Wyjazd spod szkoły   (godz. ustalona ind uzależniona od lokalizacji szkoły oraz wybranych atrakcji w 
programie ). 
 

1. Przejazd do Czerska -  Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku – spacer z pilotem – dawna 
stolica Ziemi Czeskiej i siedziba książąt mazowieckich, potem własność królów polskich. Do dziś 
trzy wyniosłe zamkowe wieże górują nad okolicą i świadczą o wspaniałej historii Mazowsza 

*Za dodatkowa opłatą (+ 10 zł/os)  możliwość  wydłużenia zwiedzania Czerska o zajęcia 
edukacyjne z przewodnikiem . Zwiedzanie zamku połączone z opowieścią o przeszłości tego 
miejsca stosownie do wieku i zainteresowań uczestników (osada i gród, relikty kościoła św. 
Piotra, prace archeologiczne, czasy rozbicia dzielnicowego, zamek gotycki, winnice królowej 
Bony, Potop szwedzki i zniszczenie Czerska, próby odbudowy, pod zaborami).  
 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub   25 zł/os (drugie danie, 
napój) LUB wizyta w Mc Donald, s w Górze Kalwarii  

 

2. Wizyta w Parku Rekreacji „Dzielnica Filmowa” pod Piasecznem 
Park rozrywki DZIELNICA FILMOWA to kilka hektarów pięknego, leśnego terenu, który dla 
odwiedzających ją dzieci staje się Krainą Marzeń. W jednym miejscu mogą spotkać się z ulubionymi 
bohaterami z bajek i filmów, poobcować z prehistorycznymi dinozaurami, zdobyć wiedzę na temat runa 
leśnego i grzybów oraz - jak na park rozrywki przystało - wybawić się na placach zabaw, karuzelach i 
innych bezpiecznych urządzeniach rozrywkowych. Jedno jest pewne. Nudy nie będzie, a wizyta u nas 
na długo pozostanie małym gościom w pamięci! Wizyta w DZIELNICY FILMOWEJ spełnia założenia 
zawarte w podstawie programowej. 
Do dyspozycji są 2 ścieżki stricte edukacyjne: 
• Grzybomania - kilkadziesiąt grzybów występujących w polskich lasach zaprezentowanych w 
gigantycznej skali(co jest atrakcją samą w sobie). Dzieci poznają różnicę pomiędzy poszczególnymi 
typami, jednocześnie zostaną mocno uświadomione o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się 
ze zbieraniem i jedzeniem nieznanych grzybów. 
• Dinomania - to co dzieci lubią najbardziej. Kilkanaście pełnowymiarowych figur dinozaurów z różnych 
okresów. Możliwość poszerzenia wiedzy o tych prehistorycznych zwierzętach oraz okazja do 
fantastycznych zdjęć.  

 
3. *Pobyt w parku linowym - UWAGA – wymagana indywidulna zgoda rodzica!    
Położony jest na terenie dawnego ośrodka Wisła pod Piasecznem.  
To świetna zabawa dla osób szukających mocnych wrażeń ale także dla tych, którzy pragną pokonać 
własne słabości. Trasy parku zostały zawieszone w koronach drzew na wysokości od 1 do 7 metrów nad 
ziemią. Obecnie składa się on z czterech tras odpowiednich do wzrostu:  
 

-Pikuś (8 przeszkód z asekuracją w siatkach) do 140 cm 
-Żółta-łatwa (12 przeszkód) od 120 cm 
-Czerwona-średnia (13 przeszkód) od 130 cm 
-Niebieska – trudna (13 przeszkód) od 140 cm 
Na trasach: Żółtej, Czerwonej, Niebieskiej obowiązuje system asekuracji alpinistycznej. 
 

 

Ok. 15.00-18.00 powrót do miejsca podstawienia. (dokładna godz. ustalana ind. uzależniona od 
lokalizacji szkoły oraz  informacji czy grupa korzysta  z  opcji z parkiem rozrywki ) 

 
 
 
 



Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

   Cena:  75  zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących  
        95 zł /min.  35 os. - max. 39 os. płacących  
          115 zł /min.  30 os. - max. 34 os. płacących  

+ dodatkowo bilety wstępu  od 50 zł /os (wersja podstawowa bez parku linowego) do około 90 zł/os  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU ORAZ OBIADU  POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub   25 zł/os (drugie danie, napój) LUB  

wizyta w Mc Donald, s 

 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

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 50zł/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  gwarantujemy zmianę  terminu  wycieczki na dogodny termin dla Państwa Możliwe jest  
dodatkowe ubezpieczenie  od  rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności  ( zachorowanie / hospitalizacja   obejmujące również  
COVID /KWARANTANNĘ) -  koszt + 20 zł/os  ( konieczne przy zawarciu umowy)  

 
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/

