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CHORZÓW I NIE TYLKO 
2 dni 

 

Ramowy program zwiedzania: 

Dzień 1 

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych z miejsca zbiórki, przejazd  do Zabrza (z przerwą na toaletę). 

✓ Zwiedzanie Kopalni Guido – unikatowego w skali obiektu gdzie zobaczymy jak 

wyglądała praca górników, techniki wydobycia i zabezpieczenia kopalń od XIX 

wieku do czasów współczesnych. Podczas podziemnej podróży w towarzystwie 

przewodnika trasami turystycznymi kopalni poznamy ciekawe historie, legendy i 

anegdoty dotyczące tego wyjątkowego miejsca. Możliwość zamiany Kopalni 

Guido na Sztolnię Luiza gdzie dodatkowo możemy przeżyć ok. 30 min. spływ 

łódkami w podziemiach kopalni (opcje do wyboru) 

 

Przejazd do Chorzowa a następnie zwiedzanie: 

✓ Stadionu Śląskiego - do słynnego "Kotła Czarownic"  gdzie zobaczymy  miejsca, 

które niedostępne są podczas największych wydarzeń organizowanych na 

obiekcie. Dłuższa trasa składa się wizyta w szatni, loży VIP, projekcji w 

stadionowym kinie, zwiedzania sali muzealnej, odwiedzenia stadionowego 

komisariatu policji, trybuny prasową oraz wyjątkowej galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia największych 

sław, które wystąpiły na Stadionie. 

Czas wolny na zakup pamiątek. 

 

Kolejnym punktem naszego zwiedzania będzie: 

✓ Śląskie Planetarium gdzie weźmiemy udział w seansie popularnonaukowym 

(tematyka ustalona bliżej terminu wycieczki),  zwiedzanie ekspozycji stałej „Astronomia” 

oraz zobaczymy jak wyglądają podróże „do gwiazd”  dzięki symulatorowi lotów 

kosmicznych. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu wykwaterowanie a następnie dalsze część zwiedzania: 

✓ Śląskie Wesołe Miasteczko - zabawa bez limitu czasowego na wszystkich 

atrakcjach w tematycznym parku rozrywki Legendia w Chorzowie 

(z wyłączeniem gier interaktywnych i automatów wrzutowych - atrakcje dodatkowo płatne).  

W ofercie m.in.  

• Bazyliszek – uznany za najlepszą rodzinną atrakcję 2018 roku w Europie wg branży rozrywkowej. 

Urządzenie umożliwia zabawę i rywalizację dla całej rodziny, gdyż nie posiada limitów wieku i wzrostu. 

Specjalne 6-osobowe wagoniki zabierają gości w świat Bazyliszka, a celem wyprawy jest jego pokonanie 

podczas interaktywnej rozgrywki przypominającej laserowy paintball. 
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• Lech Coaster – zapierający dech w piersiach rollercoaster o imponujących 

parametrach: 40 m wysokości, prędkość 95 km/h, 4 inwersje, czas przejazdu 

104 s. To nie tylko wyjątkowe wrażenia podczas jazdy, ale również tematyka 

nawiązująca do czasów powstania państwa polskiego. 

• Legendia Flower – 36 pięknych kwiatowych gondoli diabelskiego młyna zabierze 

gości w podróż na 40 m wysokości. To jeden z najlepszych punktów 

widokowych, z którego rozpościera się widok na aglomerację śląską. 

• Diamond River –12-osobowa łódź zabiera gości w podróż magiczną górską rzeką, w trakcie której przeżyją 

oni zjazd z dwóch wież o wysokości 8 i 12 metrów. W trakcie 10-minutowego przejazdu przemierzyć 

można magiczny świat pełen krasnali, które na co dzień trudzą się wydobyciem diamentów z górskich 

kopalni. 

• Dream Flight Airlines – dzięki tej atrakcji marzenie o podniebnym locie może być na wyciągnięcie ręki. 

Wystarczy wsiąść do jednego z barwnych samolotów, które wielu mieszkańców Polski pamięta, jako 

Samoloty Duże. To jedyna w swoim rodzaju atrakcja, która towarzyszy zabawie w Śląskim Wesołym 

Miasteczku od początku jego istnienia. 

 

✓ Czas wolny na zakup pamiątek oraz posiłek dla całej grupy; 

Po pełnym emocji udziale w atrakcjach oferowanych przez Wesołe Miasteczko 

odpoczynek zapewni nam zwiedzenie: 

✓ chorzowskiego ZOO, które obejmuje obszar o powierzchni 47,5 ha będąc tym samym 

trzecim, pod względem powierzchni ogrodem zoologicznym w Polsce. Znajduje się w 

nim 2681 zwierząt - 312 gatunków.  

 

Po zwiedzeniu zoo wyjazd w drogę powrotną, przyjazd grupy na wyznaczone miejsce w godzinach nocnych. 

 

 

CENA  ZAWIERA: 
 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodnika lokalnego; 

• Obiad dwudaniowy dla grupy w pierwszy i drugi dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 

 
 


