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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 

 

Warmia turystycznie i aktywnie ... 
Program sugerowany dla kl: 4-6 SP  

5 Dni  
 

Dzień 1 

7.00  Wyjazd spod szkoły. Po drodze zwiedzanie: 

 Muzeum Pogranicza w Działdowie –   np. 

Krzyżacy – Zakonnicy, Rycerze, Elita Władzy 

Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Kilka stuleci temu tereny północnej Polski znajdowały się pod władzą mnichów spod znaku czarnego krzyża. 

Stworzyli oni państwo zakonne, które nawet współcześnie porusza wyobraźnię historyków i pasjonatów 

średniowiecza. Świadectwem dawnej potęgi krzyżackiej są między innymi istniejące po dziś dzień zamki oraz miasta, 

które zakładali. W trakcie lekcji muzealnej uczestnicy dowiedzą się o początkach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, jego rozwoju oraz upadku, a także o życiu codziennym braci, nie 

zabraknie także ciekawostek związanych z regionem. Lekcja dostosowana będzie do wieku słuchaczy i zawiera 

elementy wykładu, pogadanki oraz warsztatów. 

 Postój w Nidzicy -   wizyta na dziedzińcu zamkowym  

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

Zwiedzanie pól Grunwaldu i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.  

 Przyjazd w okolice Olsztyna na zakwaterowanie, kolacje na ciepło 

Zapoznanie się z infrastruktura ośrodka, mini zoo, trampoliny, militaria, czas na zajęcia rekreacyjne. Nocleg   

 

Dzień 2 

Śniadanie 

Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Olsztyna (ok. 2 godz.)  

Największa scena DISCOPOLO w Polsce.  

Plan pobytu: 

Przejazd kolorowymi wozami   warmińskimi   do stadniny  (w razie  deszczu wozy są zadaszone,  zapewniamy także  

powrót bryczkami na przystanek w Redykajnach); * podczas przejażdżki sosnowo-świerkowym lasem bawimy się w 

„poszukiwanie wiosny”; dzieci jadąc wozami obserwują przyrodę i wskazują pierwsze oznaki  budzącej się do życia 

natury (kwiatki, pąki, ptaki); poszukiwania kontynuujemy w stajni,   gdzie można znaleźć młode zwierzątka; w 

nagrodę za zaangażowanie się w zabawę czeka na dzieci przekażdżka  w siodle; 

*ognisko z pieczeniem kiełbaski,  smaczny  wiejski chleb, ketchup/musztarda, herbata (zapewniamy naczynia 

jednorazowe)  

* zwiedzanie gospodarstwa – część dydaktyczna , w której pokażemy dzieciom gospodarstwo z dawnych lat, 

oprowadzimy po naszym małym skansenie, w którym można obejrzeć stare  narzędzia rolnicze, przedstawimy rasy 

koni,  

opowiemy o życiu naszych zwierząt, a mieszkają  tu konie, owce, kozy,  psy pasterskie, kotki, króliki, kurki, gęsi, 

kaczki; 

* warmińskie zabawy przy muzyce i tańce w Ludowej Stodole (pod dachem ognisko, stoły i ławki, parkiet do tańca) – 

część ludowa, w której poprzez warmińskie melodie, prezentację łatwych, ludowych kroków tanecznych i wspólne 

śpiewanie przybliżymy regionalne tradycje, które pielęgnujemy i kultywujemy od lat,  a na   najładniej tańczącego   i 

śpiewającego uczestnika czeka nagroda! 

  

 Powrót na obiad do pensjonatu 

 

 Zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem : Stare Miasto, Planetarium (wew) , katedra. 

 Powrót na kolację do pensjonatu  

 Możliwość zajęć sportowych. Prosimy o zabranie własnych piłek.  

 

 



 

Dzień 3 

 Śniadanie.  

 Zamek w Lidzbarku Warmińskim- zwiedzanie z przewodnikiem  +     

za  dodatkową dopłatą możliwość wyboru jednej z aktywności:  
-Gra zamkowa: Poszukiwanie skarbu biskupa Ignacego Krasickiego  

Zabawa polega na rozwiązaniu zadań związanych z historią zamku, jego najwybitniejszymi mieszkańcami oraz ciekawymi 

eksponatami prezentowanymi na wystawach. Wyzwania są różnorodne: rebusy, krzyżówki, eksploracja zamkowych komnat czy 

szukanie różnic na starych fotografach. W ciekawy i przyjemny sposób można poznać podstawowe fakty z dziejów rezydencji 

biskupów warmińskich (wystawy: Dzieje budowlane zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim, Wielcy mieszkańcy zamku 

lidzbarskiego, Polichromie na krużgankach lidzbarskiego zamku, Metale kolorowe. Naczynia świeckie i liturgiczne ze zbiorów 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). 

-Poznaj wybitne osobowości lidzbarskiego zamku: Mikołaj Kopernik na lidzbarskim zamku  

Uczestnicy biorą udział w zabawie dotyczącej życia i twórczości najbardziej znanego mieszkańca zamku - Mikołaja Kopernika. 

Celem warsztatów jest skompletowanie ciekawostek i faktów związanych z osobą astronoma poukrywanych w zakamarkach 

lidzbarskiego zamku.  

-Escape room  

Warsztaty w formie popularnej gry. Dwóch uczestników zostaje ukrytych w zamku, pozostali, rozwiązując zagadki i 

porozumiewając się z ukrytymi, usiłują ich znaleźć. Muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością pracy w zespole, 

podstawową wiedzą dotyczącą dziejów zamku, historii Warmii (wystawy: Wielcy mieszkańcy zamku lidzbarskiego, Polichromie 

na krużgankach lidzbarskiego zamku) 

 

Obiad w pensjonacie  

 

 Wizyta w Parku Przygody „Nowa Makumba”    http://makumbapark.pl/ 

 Park linowy - dla poszukiwaczy przygód mamy 4 fantastyczne  trasy o różnym stopniu trudności i długości – do          

. wyboru  jedna. Na wszystkich trasach znajduje się ponad 100 atrakcji umieszczonych między drzewami. Wśród nich, .

 dla prawdziwych śmiałków, proponujemy aż 7 zjazdów tyrolskich, za które nie pobieramy dodatkowych opłat. .

 Pod opieką naszych profesjonalnych instruktorów makumbowy świat możesz odkrywać do woli i bez końca. 

 UWAGA: Konieczność zebranie podpisów od rodziców pod oświadczeniem.!!!! 

 http://makumbapark.pl/wp-content/uploads/2017/07/O%C5%9AWIADCZENIE-GRUP ZORGANIZOWANYCH-

1.pdf 

   

  Powrót na kolacja. Dyskoteka (prosimy o zabranie własnej ulubionej muzyki) . Noc 

 

Dzień 4  

 

  Śniadanie 

Przejazd do Olsztyna:   

 Zwierzyniec Warmiński to miejsce, w którym odnajdą się wszyscy miłośnicy przyrody. Teren ten zamieszkują  

jelenie, daniele, świnki wietnamskie i kangury. Właścicielem Zwierzyńca jest wielki pasjonat przyrody, który sam 

oprowadza po tym miejscu. 

 Powrót na obiad do pensjonatu  

 

Animacja na terenie pensjonatu               do wyboru 1 scenariusz:  

czas zajęć 150 min (2,5 godz.)    

Klasy 4 SP 

czas zajęć 150 min (2,5 godz.)     

Klasy 4 SP 

czas zajęć 150 min (2,5 godz.)    

Klasy 4 SP 

„Dzień Indianina” Tej 

wiosny przenosimy się do 

cieplejszego klimatu i 

poznajemy życie Indian z 

Ameryki Północnej. Podczas 

zajęć dzieci zapoznają się z 

codziennym życiem 

indiańskiego plemienia , 

podczas których samodzielnie 

wykonają pióropusze oraz 

instrumenty muzyczne. 

Podczas ogniska zostaną 

przeprowadzone zabawy i 

tańce indiańskie z 

wykorzystaniem zrobionych 

przez dzieci strojów i 

instrumentów. 

„Dzień zwierzaka” 

Podczas tych zajęć dzieci uczą się jak 

należy prawidłowo podchodzić do 

zwierząt i jak je karmić zdrowo. 

Poznamy cykl zwierząt oraz jakie od 

nich otrzymujemy dary. Ponadto, 

uczestnicy spróbują swoich sił w 

produkcji masła i twarogu. 

Bloki zajęć: 

- prawidłowe karmienie zwierząt w 

zagrodach 

- wyrabianie własnoręcznie twarogu 

-  ubijanie masła 

 

„Dary ziemi” 

Proponujemy dzieciom lekcje 

przyrody w terenie. Podczas 

poznawania roślin z zielnika i 

warzywnika dzieci poznają ich 

właściwości zdrowotne jak i 

smakowe, oraz jakie mają one 

znaczenie w naszej zdrowej 

diecie. Samodzielnie 

zaprojektują i przygotują własne 

zielniki, które będą mogli zabrać 

ze sobą do domu. 

Bloki zajęć: 

- poznanie i zapoznanie się z 

zielnikiem  i warzywniakiem 

- nauka zdrowego odżywiania 

się 

http://makumbapark.pl/
http://makumbapark.pl/wp-content/uploads/2017/07/OŚWIADCZENIE-GRUP


Bloki zajęć: 

- robienie pióropuszy i 

instrumentów muzycznych 

- strzelanie z łuku 

- zabawa muzyczna 

„przywołująca dobroczynny  

deszcz” 

 

- własnoręcznie wykonanie mini 

zielnika do zabrania do domu 

 

 

Animacja na terenie pensjonatu  

 Gra terenowa  w Policjantów i Złodziei                    

Kl 5-6 SP :  

 

Gra terenowa z przejażdżką wozem                

pancernym SKOT                                                

Kl 7-8 SP 

 

- przetransportowanie „Złota” z banku do kryjówki 

złodziei 

- zadania drużynowe 

- ćwiczenie strategii drużynowej 

- gra zakończona ogniskiem z kiełbaskami 

  Czas trwania : 3 godz. 

 

- przejażdżka SKOTem 

- tworzenie proporców drużynowych (flagi 

drużynowe) 

- gra terenowa zdobywanie flagi drużyny przeciwnej 

- krzesanie ognia z ogniskiem i pieczenie kiełbasek 

Czas trwania : 4 godz. 

 

 

  Kolacja. nocleg 

 

Dzień 5 

 Śniadanie .  Wykwaterowanie.  

 Animacja na terenie pensjonatu 

 do wyboru 1 scenariusz: 

Kl 5-6 SP Kl 5-6 SP  Kl 7-8 SP  

Manewry  

- strzelanie z łuku i 

wiatrówki 

- musztra w maskach PPGAZ 

(padnij powstań) 

- przejażdżka bryczką 

- gra zakończona ogniskiem 

z kiełbaskami 

Czas trwania : 4 godz. 

 

Master Chef 

- grupy otrzymują karty z przepisami 

i listą składników na przepis 

- zdobycie artykułów potrzebnych do 

zrobienia wybranego dania wiąże się 

z wykonaniem zadania  

- grupy przygotowują daną potrawę  

- kolacje przy ognisku z 

przygotowanych posiłków 

Czas trwania : 3 godz. 

 

Bieg na orientacje po lesie                 

- zadania drużynowe 

- nauka i utrwalanie 

umiejętności posługiwania się 

kompasem i mapą 

- strzelanie z łuku i wiatrówki 

- ognisko z kiełbaskami 

Czas trwania : 3 godz. 

 

 

 

 

LUB     (wersja dla młodszych kl SP )  

Park Centralny Wspaniałym miejscem na spacer  i zabawę  jest Park Centralny. Został on stworzony w stylu 

angielskim, zaś jego powierzchnia jest równa 13 ha. Znajdują się tu trasy spacerowe oraz rowerowe. Dla dzieci 

utworzono tu także plac zabaw. Znajduje się tutaj także przystań kajakowa, eliptyczna, podświetlana fontanna, której 

półkule nawiązują do wzniosłego odkrycia Mikołaja Kopernika oraz plac amfiteatralny. 

 

LUB     (wersja dla starszych  kl SP )  

Aquasfera  to nowoczesny Aquapark, będący idealnym miejscem dla osób ceniących sobie wodny wypoczynek. 

Obiekt ten jest podzielony na kilka stref. Skorzystać można m. in z basenu olimpijskiego, basenu rekreacyjnego, 

klubu fitness, a także odpocząć w restauracji lub zrobić zakupy w sklepie sportowym. Działa tutaj jeden z 

najnowocześniejszych w Europie basenów olimpijskich. Znajduje się tutaj widownia na 1500 osób oraz trybuna 

przeznaczona dla zawodników na 140 miejsc. w basenie rekreacyjnym można korzystać z takich atrakcji jak leżanki, 

bicze wodne, sztuczna rzeka, kaskada wodna, masaże podwodne.  

Z myślą o najmłodszych powstały także dwie zjeżdżalnie oraz brodzik. 

 

Obiad w pensjonacie  

Wyjazd 

18.00-19.00 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 : Pensjonat położony pod Olsztynem. Składa się z pokoi, w których zapewniono kilkadziesiąt miejsc noclegowych.  

Mają dobry standard wyposażenia i idealnie wg gustu gospodyni, skomponowane detale wykończeniowe, co razem tworzy nadzwyczaj 

przyjazny wypoczynkowi klimat. Obok znajduje się   plac zabaw dla dzieci z trampolinami oraz boiskiem do siatkówki. Obiekt  znajduje 

się  w przepięknym otoczeniu lasów i jezior oraz rzeki. (ale  nie jest położny bezpośrednio nad jeziorem)  Wokół cisza, spokój i przestrzeń. 

Pokoje z łazienkami. 
- 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: 780 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 840 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

 Cena: 910 zł /min. 30 os. - max. 34 os.  płacących 
+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 210 zł/os do 260 zł/os* 

(*uzależnione od wyboru opcji w programie)  
 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*możliwość zjedzenia obiadu w pierwszym dniu wycieczki w cenie:30 zł/os (zupa, drugie danie, napój)  

lub 25 zł/os (drugie danie, napój) 
 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 lub 51  miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Ze względu na wielkość pensjonatu jednocześnie  obsługujemy wyłącznie grupy 

standardowe. 

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:  300zł/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  

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://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. 

 

 


