
                                                                                   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 
Tatry polskie i słowackie… 

PROGRAM SUGEROWANY DLA GRUP OD 6 KLASY SP 

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ DOKUMENT TOZSAMOŚCI, TJ. DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT!!! 
 

Dzień 1  
6.30   Wyjazd spod szkoły. 

Po drodze zwiedzanie: 
Kraków - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pl. Matejki-Barbakan-Teatr Słowackiego -Rynek -Kościół Mariacki  
(wew.) -Sukiennice- Collegium Maius (wirydarz)-kościół Franciszkanów- Wzgórze Wawelskie (dziedziniec i katedra). 

LUB         opcja ok 15 zł tańsza w biletach wstępu  
Fragment „Szlaku Orlich Gniazd”           
Ruiny zamku w Olsztynie. Przejście trasą turystyczną wśród jurajskich skał od zamku Mirów do Bobolic  

Przejazd w okolice Zakopanego na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 2  

Śniadanie. 
Wyjazd na Słowację. 
Jaskinia Bielańska. Jedyna udostępniona jaskinia w Tatrach Wysokich. Jaskinia Bielańska (Belianska jaskyňa) jest jedną  
z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych jest znana dzięki 
bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi 
jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś w pełni wyjaśnione. Okrężna trasa turystyczna ma 
długość 1370 m, przewyższenie 125 m. Na trasie jest 860 schodów. Zwiedzanie zajmuje około 70 minut. Temperatura 
powietrza waha się od 5 do 6,3°C. Podczas zwiedzania warto zwrócić uwagę na naciekowe wodospady oraz pagodowe 
stalagmity, jeziorka i inne interesujące formy jaskiniowych ozdób” 

Powrót na obiad do pensjonatu.  
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr na Bachledówce – najpiękniejsze widoki Podhala 
Czas na zajęcia rekreacyjne na terenie pensjonatu. Kolacja.. Nocleg. 

Dzień 3  
Śniadanie +  suchy prowiant.  

      Wyjazd na Słowację. Zwiedzanie:  
1.Demianowska Jaskinia Wolności - Słowacki narodowy zabytek przyrody Jaskinie Demianowskie, leżące po północnej 
stronie Tatr Niskich, jest najdłuższym systemem jaskiń na Słowacji. Jedną z głównych jaskiń tego systemu jest Demianowska 
Jaskinia Wolności, która wiele lat przyciąga wzrok zwiedzających bogatą sintrową ornamentyką w różnych farbach, 
tajemniczym podziemnym tokiem Demianowki i oczarującymi jeziorkami.  
2.Orawski Zamek - Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest Zamek Orawski, wybudowany na 
sposób „orlego gniazda“, na skale nad rzeką Orava, w mieście Oravský Podzámok. Zamek był żupnym grodem i siedzibą 
orawskich właścicieli posiadłości, do których należała prawie cała Orava.  

Powrót na obiadokolację i nocleg.  
Dzień 4  

Śniadanie + suchy prowiant. 
Wycieczka z przewodnikiem górskim nad Morskie Oko (ok. 7 godz.). 
Powrót na obiadokolację. Nocleg. 
 

 

LUB  Śniadanie  
Wyjazd na Słowacje. Spacer w koronach drzew „Bachledka”   
„Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka usytuowana jest na granicy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, w 
samym sercu zróżnicowanego gatunkowo lasu. Trasa o długości ponad 600 m prowadzi przez pełen niespodzianek 
i ciekawostek las, pokazując zwiedzającym wyjątkowość natury Magury Spiskiej. Odwiedzający nas turysta, poznając 
miejscowe lasy oraz bardzo rzadko występujące rośliny i zwierzęta, może poczuć się częścią życia leśnego”  
Powrót na późny obiad.  
Zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg.  

Dzień 5  
Śniadanie. 
Przejazd do Zakopanego. Objazd panoramiczny. Wielka i mała Krokiew. Spacer po Krupówkach.  
Cmentarz i kościół na Pęksowym Bzysku  
*Kolejka Gubałówka - Butorowy Wierch  
 Obiad. 

19.30 – 20.30 Przyjazd 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 zależy od miejsca zakwaterowania. Współpracujemy z kilkoma ośrodkami w okolicach Zakopanego  
(np. Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec),  które w zależności od oferowanego standardu 

zakwaterowania , infrastruktury  i  wyżywienia (serwowane lub bufet) różnią się cenowo.  Przed  podaniem 
wybranej ceny prosimy o kontakt z biurem w celu sprawdzenia dostępności wolnych terminów w 

wybranym przez siebie obiekcie. 
 

 

Wersja standard  

Wersja o podwyższonym 
standardzie LUX 

 w cenie posiłki w formie bogatych stołów 
szwedzkich -  śniadania i kolacje, obiady 

serwowane .  
W kompleksie znajduję się  basen 

 (wejście dodatkowo płatne 20 zł/godzina/osoba)  
Część obiektów różnicuję cenę np. w kwietniu i 
na początku maja a pobyt  pomiędzy  15 05 do 

20 06  ( najwyższy sezon wycieczek szkolnych )  

 

min. 40 os. - max. 45 
os. płacących 

750 zł/os 950 zł/os  

min. 35 os. - max. 39 
os. płacących 

810 zł/os  1010 zł/os  

min. 30 os. - max. 34 
os. płacących  

890 zł/os  1085 zł/os  

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od  ok. 100 zł/os do  180 zł/os* 
(*kwota ta jest uzależniona od wieku uczestników i  konkretnych punktów programu,  którymi jesteście Państwo zainteresowani) 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

Do rozważenia opcje alternatywne: 
 

+ *możliwość zjedzenia obiadu w trzecim dniu wycieczki cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój) LUB +25 zł/os 
( drugie danie z napojem) 

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:  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.  

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


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. 
 
 
 
 

 

http://www.word.travel.pl/

