
                                                                                   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 
Polesie mini: Kraina Rumianku lub Poleski Park Narodowy *- Lublin 

 

Dzień 1 

7.00/8.00     Wyjazd spod szkoły.    

Przejazd na Polesie (Okuninka)  

Obiad  w miejscu zakwaterownia. Przejazd do Hołownii 

Gra terenowa  ( *produkt dostępny dla grup od min. 40 dzieci)  
Fabularna gra terenowa „ Awantura w Krainie Rumianku” to gra kupiecka o strukturze centralnej. Odbywająca się 

wśród zabudowań, łąk i pól wsi Hołowno; wspaniała zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Prowadzi ją Mistrz 

Gry, który udziela wszelkich wyjaśnień i monitoruje jej przebieg. On też opowiada graczom o kłopotach nękających 

mieszkańców rumiankowej wioski: 

• z płotów giną garnki, 

• coś plącze koniom grzywy, 

• niszczy płótno roszące się na łąkach, 

• tłucze jajka w kurnikach, 

• zakwasza krowom mleko 

 -co powoduje kłótnie wśród sąsiadów podejrzewających się wzajemnie o wyrządzone szkody. Uczestnicy gry 

podzieleni na grupy wędrują do Karczmarki gdzie dowiadują się, że przyczyną tych problemów może być Leśne Licho, 

które znalazło tajny sposób umożliwiający przebywanie mu wśród ludzi i szkodzenie im. Ich zadaniem jest wykupienie 

od niepiśmiennej Karczmarki dokumentu, dzięki któremu dowiedzą się jak się owego Licha pozbyć. Każda grupa 

otrzymuje: sakiewkę z kilkoma rumiankowymi pieniążkami, mapę dzięki której trafia do kolejnych postaci i kartę gry 

na której zbiera punkty. Po dotarciu do wyznaczonych na mapie miejsc uczestnicy wykonują specjalne zadania i 

zdobywają przedmioty, które po zaciekłych targach wymieniają u Karczmarki na rumiankowe dukaty. Zabawa i 

przygoda jest uzupełniona elementami edukacyjnymi. Wędrując od postaci do postaci można zdobyć wiedzę o ziołach, 

garncarstwie, dawnych zajęciach domowych , tajemnicach warzenia soli etc. Należy także zdać egzamin u surowego 

Pustelnika ukrytego w malowniczym wąwozie, do którego prowadzi wąska miedza wśród pól.  Gra uczy także 

negocjacji podczas targów z Karczmarką, sportowej rywalizacji, współdziałania i autoprezentacji. Jaka jest treść 

dokumentu? Co znajduje się w skrzyni strzeżonej przez przekupne Psotne Skrzaty? Gdzie jest ukryty kamień niezgody i 

jakie jest jego znaczenie….  tego dowiedzą się śmiałkowie, którzy odważą się pomóc mieszkańcom Krainy Rumianku.    

Czas trwania  gry terenowej  około 2 godziny + możliwość dokupienia warsztatów około 2 godziny  

(np. od ziarna do chleba  + 30 zł/os . Wtedy pobyt w Krainie Rumianku wyniesie ok. 4 godz.  

 

LUB  (dużo tańsze bilety wstępu)  

Wizyta w Ośrodku  Ochrony Żółwia Błotnego przy Poleskim Parku Narodowym  

Wystawa Żółwia Błotnego oraz udział w warsztatach (grupa  musi być  dzielona, warsztaty odbywają się 

wymiennie realizowane są  wybrane 2 spośród 4 propozycji) . Czas pobytu grupy – ok 4 h 

PTASI ZAKĄTEK  

Dowiesz się: Jakie ptaki żyją na Polesiu?, Gdzie możemy je spotkać?, Jakie ślady zostawiają po sobie?, Poznasz  

i Zobaczysz: Jaki ptak na jakim jaju siedzi i w jakim gnieździe nocuje?,    

Sam wykonasz ptaka zabawkę z i zbudujesz budkę dla niego.  

CZYJ TO ŚLAD? ROZRÓŻNIAMY ŚLADY ZOSTAWIONE PRZEZ ZWIERZĘTA  

- zajęcia prowadzone w ośrodkach dydaktycznych PPN 

Dowiesz się: Jakie tropy zostawiają zwierzęta?, Czy każdy ślad jest tropem?, Poznasz: jakie inne ślady pozostawiają 

zwierzęta? Nauczysz się rozpoznawać tropy i tropić zwierzęta i poprowadzisz kolegów po tropach.   

ZAJĘCIA Z MIKROSKOPOWANIA „ŻYCIE W KROPLI WODY"  

- zajęcia prowadzone w ośrodkach dydaktycznych PPN. Poznasz: Budowę mikroskopu. Co to jest mikroskopowanie?., 

Nauczysz się: przygotowywać preparaty mikroskopowe.  

Sam: przygotujesz preparat mikroskopowych i poznasz drobne organizmy żyjące w wodzie.  

Najciekawsze preparaty oglądane będą przy pomocy kamery i wyświetlane przez projektor multimedialny na dużym 

ekranie. 

MIERZYMY DRZEWA  

- zajęcia terenowe: Dowiesz się i Zobaczysz: Jakie gatunki drzew możesz zobaczyć w lesie?, Jakie rozmiary osiągają?, 

Czym różnią się od siebie?, Jak można zmierzyć i ocenić wielkość, wysokość i wiek drzewa. Poznasz: Różne metody 

stosowane przez leśniczych do oceniania wielkości, wysokości i wieku drzew. 

Sam dokonasz pomiarów drzew przy pomocy odpowiednich narzędzi stosowanych przez leśniczego, jak również przy 

wykorzystaniu bardzo prostych narzędzi jak linijka, ekierka czy patyk. 

Powrót  na kolacje na ciepło. Zakwaterowanie.  Nocleg  

*Możliwość zorganizowania dyskoteki. 



 

Dzień 2   

  Śniadanie  

  Przejazd do Lublina. 

  Zwiedzanie z przewodnikiem –„ Lublin w pigułce” -  trasa, wiodąca do      

  najciekawszych zabytków lubelskiego Starego Miasta: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem    .

  Lubelskim ,  Brama Grodzka, Bazylika  Dominikanów, .Rynek, Trybunał Koronny, Archikatedra, Brama .

  Krakowska, Nowy Ratusz. 

+  gra miejska... czyli turystyka z zagadkami. Jest to ciekawa forma samodzielnego odkrywania tajemnic 

miasta. Uczestnicy gry, podzieleni na grupy przemierzają miasto, kierując się informacjami zawartymi w 

otrzymanych materiałach (mapka z opisem) i rozwiązując kolejne zadania. Na końcu na zwycięzców czekają 

nagrody! 

 

Obiad   

 

*Wizyta w  Regionalnym Muzeum Cebularza-  podczas interaktywnego pokazu z udziałem legendarnej  

Esterki oraz piekarza Franka przedstawiona jest geneza powstania tego wspaniałego wypieku, który od 

setek lat napełnia żołądki i sprawia radość ludności z terenu Lubelszczyzny oraz ich gości. Podczas wizyty 

w muzeum każdy dowie się czegoś z historii Lublina, pozna legendę i przepis na cebularze oraz odkryje  

właściwości jego składników. W czasie pokazu na chwilę można stać się piekarzem przyczyniając się do  

powstania aromatycznych cebularzy. Lekkość formy przekazu i elementy angażujące naszych gości  

pozwolą fantastycznie spędzić czas i poszerzyć wiedzę poprzez zabawę. Podczas części warsztatowej każdy  

uczestnik wykonuje swojego cebularza. .Spotkanie zakończone jest degustacją. ( + ok 20 zł bilet wstępu)  

LUB  

*Wizyta w Galerii „Labirynt” (konieczny podział grupy).  

Warsztaty np. „NIE SZTUKA POZNAĆ SZTUKĘ dla dzieci w wieku 9-12 lat -nowy cykl warsztatów, składający 

się .z oprowadzania po aktualnej wystawie i części twórczej, pozwoli bliżej poznać różnorodne nurty, pojęcia i 

techniki artystyczne oraz zaznajomi młodych widzów ze środkami przekazu używanymi przez współczesnych twórców. 

Zajęcia uświadomią dzieciom i ich opiekunom, że sztuka potrafi być bliska życiu i naszej codzienności, a formy 

wizualne stosowane przez artystów to rodzaj języka, który każdy może poznać i zrozumieć. Część plastyczna, 

inspirowana poznanymi dziełami, pozwoli usystematyzować zdobytą wiedzę i zachęci młodych odbiorców do dalszej 

eksploracji świata sztuki. 

 Wyjazd w drogę powrotną.  

17.30-19.30    Powrót pod szkołę. (uzależnione od wyboru programu w Lublinie)  

 
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   

 

 

 LUX STANDARD 

 Cena: 370 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 400 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 430 zł/min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

 

Cena: 305 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, przewodnicy miejscowi, warsztaty: od 40 zł/os do 110 zł/os. 
(*kwota ta jest uzależniona od wyboru proponowanych atrakcji w programie)  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

 

 

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:  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.” 

 

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/

