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Wrocław - kraina krasnali z zamkiem w tle

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I: 
Wyjazd z miejsca zbiórki  we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Wrocławia.
Zwiedzanie  rozpoczniemy  od  Starego  Rynku  i  poszukiwania  wrocławskich  krasnali.
Następnie  odwiedzimy  Halę  Stulecia  –  miejsce  wydarzeń  sportowych  i  kulturalnych,
budowlę wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O niezwykłości Hali Stulecia
przekonamy się podczas pokazu videomappingu. Na zakończenie przespacerujemy się po
Ogrodzie  Japońskim  i  obejrzymy  spektakl  tańczącej  fontanny.  Przejazd  do  miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień II: 
Po  śniadaniu  dalsze  zwiedzanie  Wrocławia:  największy  polski  obraz  –  Panorama
Racławicka,  oraz stadion miejski  wybudowany na Euro 2012.  Wizyta w interaktywnym
centrum nauki Hydropolis prezentującym wodę i naszą wiedzę na temat tej najważniejszej
dla życia substancji.  Na życzenie grupy możliwość zmiany programu i  odwiedziny we
Wrocławskim ZOO. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień III: 
Po  śniadaniu  i  wykwaterowaniu  przejazd  i  zwiedzanie  Zamku  Książ.  Po  zakończeniu
zwiedzania wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 

Cena: 

• dla grupy 45-osobowej –  455 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  475 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  505 zł/os. 

W cenie: 

• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota - przewodnika
• zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie turystyczne TU Europa w wariancie NNW Polska Standard 
• opłaty parkingowe i drogowe
• podatek VAT
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników

http://wysockitravel.pl/


Dodatkowo płatne:

• bilety wstępu dla grup do zwiedzanych obiektów: Hala Stulecia 4 zł, Ogród Japoński
5 zł, Panorama Racławicka 23 zł, Stadion Miejski 12 zł, Hydropolis 17 zł, Zamek 
Książ (zamek + palmiarnia) 31 zł, ZOO we Wrocławiu 35 zł

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


