WYCIECZKA SZKOLNA

WROCŁAW
1 dzień
Wcześnie rano pojedziemy do Wrocławia, gdzie wraz z przewodnikiem
zwiedzimy stolicę Dolnego Śląska. Odwiedzimy najstarszą część miasta Ostrów Tumski z Katedrą, przejdziemy przez Wyspę Piaskową obok Hali
Targowej i Ossolineum do Uniwersytetu, gdzie zwiedzimy Aulę Leopoldina
oraz Wieże Matematyczną. Następnie udamy się na przepiękny wrocławski
Rynek, na środku którego, wznosi się majestatyczny budynek Ratusza.
Obiadokolacja w restauracji. Po obiadokolacji udamy się do Panoramy
Racławickiej, gdzie przeniesiemy się w czasie do dnia 4 kwietnia 1794 roku,
kiedy to pod Racławicami wojska powstańcze pod wodzą generała Tadeusza
Kościuszki pokonały w bitwie wojska rosyjskie. Wieczorem zakwaterowanie
(pokoje 2-5 osobowe z łazienkami) i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania z przewodnikiem Wrocławia.
Odwiedzimy Halę Stulecia – obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego UNESCO (z zewnątrz). Zobaczymy pokaz fontann
multimedialnych, któremu towarzyszy muzyka klasyczna lub muzyka
współczesna. Udamy się na spacer do Parku Szczytnickiego, na terenie którego
znajduje się Ogród Japoński, będący prawdziwym i unikalnym w tej części
świata żywym fragment japońskiej kultury. Na zakończenie pobytu we
Wrocławiu odwiedzimy Afrykarium w najstarszym i największym Ogrodzie
Zoologicznym w Polsce. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie
przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we
własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu
w cenie 22 zł/os. Przyjazd przed szkołę w późnych godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
•
przejazd wygodnym autokarem,
•
opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
1 nocleg ze śniadaniem,
•
1 obiadokolację w restauracji.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
360,395,440,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 70 zł/os.
Sugerowane bilety wstępów:
•
•
•
•

Aula Leopoldina i Wieża Matematyczna ……………. cena:
Panorama Racławicka …………………………………. cena:
Ogród Japoński …………………………………..……... cena:
ZOO i Afrykarium …………………………...………… cena:

ok. 8 zł/os.
ok. 23 zł/os.
ok. 5 zł/os.
ok. 30 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Ostrów Tumski – wieża katedralna …….……….…… cena:
Muzeum Pana Tadeusza ………………………………. cena:
Hala Stulecia – zwiedzanie wnętrz …………….……... cena:
Centrum Nauki Hydropolis …………...……………… cena:
Rejs parostatkiem po Odrze ……………………….…... cena:
Kolejka linowa Polinka ……………………..………….. cena:
Aquapark (2 h)………………………………………….. cena:

ok. 5 zł/os.
ok. 8 zł/os.
ok. 14 zł/os. (remont)
ok. 18 zł/os.
ok. 15 zł/os.
ok. 2 zł/os.
od 24 zł/os.
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