WYCIECZKA SZKOLNA

WROCŁAW I OKOLICE
WROCŁAW – ZAMEK KSIĄŻ – TWIERDZA SREBRNA GÓRA – KOPALNIA
ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU
1 dzień
Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Wrocławia. Po południu zwiedzanie
z przewodnikiem stolicy Dolnego Śląska: najstarszej części miasta - Ostrowa
Tumskiego z Katedrą, przejście przez Wyspę Piaskową obok Hali Targowej
i Ossolineum do Uniwersytetu, zwiedzanie Auli Leopoldina oraz wejście na
Wieżę Matematyczną. Spacer przez Starówkę na przepiękny wrocławski Rynek,
na środku którego, wznosi się majestatyczny budynek Ratusza.
Obiadokolacja w restauracji. Po obiadokolacji wizyta w Panoramie Racławickiej,
gdzie odwiedzający przenoszą się w sam środek wydarzeń, które miały miejsce
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 przejazd do Książa. Zwiedzanie Zamku Książ z przewodnikiem.
Dla chętnych wejście na zamkową wieżę, skąd roztacza się piękna panorama
na Sudety i okolicę. Po zwiedzaniu przejazd do Srebrnej Góry. Zwiedzanie
z przewodnikiem Twierdzy Srebrna Góra: Fort Donjon (dziedziniec fortu,
podziemne kazamaty, korona fortu wraz z punktami widokowym), spotkanie
z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego; pokaz strzelania
z karabinu skałkowego; ładowanie i strzelanie z karabinów skałkowych
(max 3 wybrane osoby w grupie); zwiedzanie XVIII-wiecznych kazamat;
opowieść o dawnej broni używanej w twierdzy; pokaz salwy armatniej z repliki
XVIII-wiecznego działa. Następnie przejazd do Złotego Stoku. Zwiedzanie
z przewodnikiem Kopalni Złota w Złotym Stoku: Sztolnia Gertruda
z tajemniczym Chodnikiem Śmierci, Sztolnia Czarna z jedynym w Polsce
podziemnym wodospadem, Muzeum Minerałów oraz Mennica. Obiadokolacja
w restauracji. Wieczorem powrót na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie ciąg dalszy zwiedzania
z przewodnikiem Wrocławia: Hala Stulecia – obiekt wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, pokaz fontann
multimedialnych, któremu towarzyszy muzyka klasyczna lub muzyka
współczesna, 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 zwiedzanie
najstarszego i największego Ogrodu Zoologicznego 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. Zakończenie wycieczki
w późnych godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
•
przejazd wygodnym autokarem,
•
opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
555,600,660,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 140 zł/os.

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55

Sugerowane bilety wstępów:
•

Wrocław – Aula Leopoldina + Wieża Matematyczna ……….…..…………………. cena: ok. 8 zł/os.

•

Wrocław – Panorama Racławicka ……………………………………………………. cena: ok. 23 zł/os.

•

Zamek Książ – Od Piastów do Tajemnic II Wojny Światowej ……………….……. cena: ok. 29 zł/os.

•

Srebrna Góra – Twierdza ………………………….……………………….…………. cena: ok. 17 zł/os.

•

Złoty Stok – Kopalnia Złota ………………………………..………………….……… cena: ok. 24 zł/os.

•

Wrocław – Ogród Japoński ………………………...…………………………..……... cena: ok. 5 zł/os.

•

Wrocław – Zoo i Afrykarium ………………………………………....…………….…cena: ok. 30 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

Wrocław – Ostrów Tumski – wieża katedralna …….……………………………… cena: ok. 5 zł/os.

•

Wrocław – Muzeum Pana Tadeusza ……………………………………...…………. cena: ok. 8 zł/os.

•

Wrocław – Hala Stulecia (zwiedzanie wnętrz) ……..………………………………. cena: ok. 14 zł/os. (remont)

•

Wrocław – rejs parostatkiem po Odrze …………………..…..………………….…... cena: ok. 15 zł/os.

•

Wrocław – Centrum Nauki Hydropolis ……………………………...……………… cena: ok. 18 zł/os.

•

Wrocław – Kolejka linowowa Polinka ………………………………………………..cena: ok. 2 zł/os.

•

Wrocław – Aquapark (2h)…………………………………………………………….. cena: od 24 zł/os.

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55

