
 

 

Wycieczka 1-d
WROCŁAW

 

Termin:…………………
 
 
 
 
 

Zbiórka i wyjazd w godzinach porannych
Około godziny 10:30 przyjazd pod 
pokaz fontann. Przejazd i zwiedzanie 
technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje 
ekrany dotykowe służą ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw
wrocławskiego ZOO – najstarszego na obecnych ziemiach polskich ogrod
Następnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Ossolineum, Hala Targowa, Wyspa Piasek, Katedra św. Jana Chrzciciela, 
w drogę powrotną, możliwość postoju w restauracji McDonald’s.
wieczornych i zakończenie wycieczki.
*Możliwość zamówienia obiadu w cenie 25 zł/os. dla grupy szkolnej

 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
 Przejazd autokarem turystycznym 
 Przewodnik we Wrocławiu 
 Ubezpieczenie NNW 

 
CENA NIE ZAWIERA: Biletów wstępu do  zwiedzanych obiektów:
 HYDROPOLIS:  17 zł/os. (bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych)

23 zł/os. (bilet normalny ulgowy)
 ZOO: 35 zł/os. (bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych)

45 zł/os. (bilet normalny ulgowy)
 
 UWAGA:  Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
    Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów mogą ulec zmianie

CENA: 85 PLN/os.      (dla 45 osób + 4

CENA:  95 PLN/os.    (dla 40 osób + 4

CENA:  105 PLN/os. (dla 35 osób + 4 opiekunów
 

dniowa  
WROCŁAW 

…………………  

w godzinach porannych, przejazd do Wrocławia.  
pod Halę Stulecia (wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Przejazd i zwiedzanie Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie, w którym różnorodne 
technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje 
ekrany dotykowe służą ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw

najstarszego na obecnych ziemiach polskich ogrodu z
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek, Plac Solny, Uniwersytet Wrocławski, 

Ossolineum, Hala Targowa, Wyspa Piasek, Katedra św. Jana Chrzciciela, 
drogę powrotną, możliwość postoju w restauracji McDonald’s. Przyjazd na miejsce w godzinach 

i zakończenie wycieczki. 
*Możliwość zamówienia obiadu w cenie 25 zł/os. dla grupy szkolnej 

Przejazd autokarem turystycznym  

 

Biletów wstępu do  zwiedzanych obiektów: 
(bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych)

23 zł/os. (bilet normalny ulgowy) 
35 zł/os. (bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych)

45 zł/os. (bilet normalny ulgowy) 

m jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów mogą ulec zmianie. 

 
 

 

45 osób + 4 opiekunów) 

(dla 40 osób + 4 opiekunów) 

(dla 35 osób + 4 opiekunów) 

światowego dziedzictwa UNESCO), 
centrum wiedzy o wodzie, w którym różnorodne 

technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje 
ekrany dotykowe służą ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw LUB zwiedzanie 

u zoologicznego w Polsce. 
Rynek, Plac Solny, Uniwersytet Wrocławski, 

Ossolineum, Hala Targowa, Wyspa Piasek, Katedra św. Jana Chrzciciela, Ostrów Tumski. Wyjazd  
rzyjazd na miejsce w godzinach 

(bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych) 

35 zł/os. (bilet ulgowy grupowy dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych) 

m jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 


