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WROCŁAW – KRASIEJÓW 
3 dni 

Wrocław to  jedno z najpiękniejszych miast w Polsce zasługujących na szczególną uwagę. Jego 

architektura, liczne mosty i położenie tuż nad Odrą dało mu przydomek Wenecji Północy. 

Przeplatające się tu wpływy kultury polskiej, niemieckiej i czeskiej widać na każdym kroku co czyni 

niesamowitym klimat stolicy Dolnego Śląska. Naszą 3 dniową przygodę zakończymy w JuraPark 

Krasiejów - świat, w którym prehistoria spotyka się z nowoczesnością a zabawa przeplata się  z 

nauką. 

Ramowy program zwiedzania: 

Dzień 1  

Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Wrocławia a następnie  
zwiedzanie: 
✓ Panorama Racławicka – to wspaniałe  dzieło dziewiętnastowiecznej kultury o długości 114 

metrów i 15 metrów wysokości, które z racji wykorzystanych zabiegów 

technicznych można porównać do dzisiejszej technologi 3D. 

Przejazd do Wrocławskiego ZOO: 

✓ Wrocławskie ZOO – zobaczymy na własne oczy rzadkie i oryginalne 

zwierzęta zamieszkujące wszystkie kontynenty. Wrocławskie ZOO jest 

najstarszym ogrodem zoologicznym w naszym kraju a jego kolekcja to 

ponad 1100 gatunków zwierząt, 

✓ Afrykarium – wyjątkowe miejsce odwiedzane prze ogromną ilość 

turystów. Nowoczesne oceanarium gdzie zobaczymy ponad 200 

gatunków zwierząt wodnych z kontynentu afrykańskiego. 

✓ Czas wolny dla grupy. 

Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym i obiadokolacja a następnie 

wyjście całej grupy na pokaz Multimedialnych Fontann. 

✓ Fontanna Multimedialna we Wrocławiu – to animacje, zdjęcia i 

filmy, których tłem jest niesamowita gra świateł i idealnie 

dobrana muzyka. To wszystko daje nam piękną widowiskową prezentację. To największa tego 

typu instalacja w Polsce i zaliczana do największych w Europie. 

 

Dzień 2  
Śniadanie,  a następnie spotkanie z przewodnikiem i dalszy ciąg zwiedzania Wrocławia: 

✓ Spacer po Wrocławskiej Starówce, podczas którego zobaczymy najważniejsze zabytki 

wrocławskiej Starówki: Rynek – jeden z piękniejszych i największych placów targowych w Polsce, 

Ratusz – unikatowy w skali europejskiej zabytek świeckiej architektury gotyckiej, Piwnicę 

świdnicką, dzielnice Żydowską, Bazylikę św Elżbiety, Kamieniczki Jaś i Małgosia, ul. Stare Jatki – 

miejsce licznych pracowni artystycznych, Dawne więzienie miejskie, Uniwersytet Wrocławski. 



 

 

2 

 

✓ Ostrów Tumski czyli najstarsza część Wrocławia z licznymi zabytkami architektury sakralnej i 

popularnym wśród zakochanych – Mostem Zakochanych. Oprócz 

tego: Wyspa Piasek, Młyn Maria – zabytkowy kompleks budynków 

młyńskich,  Ossolineum – jeden z ważniejszych ośrodków kultury 

polskiej, najstarsza i największa biblioteka naukowa. Plac 

Uniwersytecki i Promenada Staromiejska.  

✓ Wizyta w Hydropolis – fascynująca podróż, dzięki której poznamy 

najcenniejszy zasób naszego świata – wodę. Ciekawe interaktywne 

ekspozycje, modele, makiety, które przybliżą nam rolę wody w naszym codziennym życiu. 

✓ Sky Tower – punkt widokowy – szybkobieżną windą wjedziemy na 49 piętro wieżowca, z którego 

rozpościera się przepiękny widok na cały Wrocław i okolice. 

✓ Czas wolny dla grupy. 

Powrót do obiektu noclegowego i obiadokolacja. 

Po obiadokolacji możliwość wyjścia całej grupy na seans w kinie lub do parku trampolin – opcja 

dodatkowo płatna. 

 

Dzień 3  

Śniadanie i wykwaterowanie z obiektu noclegowego a następnie przejazd do Krasiejowa. 
✓ Spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Parku zaczyna się od przejażdżki kolejką przez Tunel 

Czasu.  

✓ spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej. 

Ścieżka prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1500 m. Wzdłuż ścieżki 

rozmieszczone są modele mezozoicznych gadów i płazów. Prawie 70 gatunków, około 200 modeli 

czyni JuraPark Krasiejów największym tego typu obiektem w Europie.  

✓ W cenie biletu czekają dodatkowo takie atrakcje jak: Kino Emocji 

Cinema 5D, Park Rozrywki, Plac Zabaw, Małpi Gaj, Prehistoryczne 

Oceanarium, Pawilon Paleontologiczny, Park Nauki i Ewolucji 

Człowieka  

✓ Czas wolny i posiłek dla grupy 

Powrót do miejsca zamieszkania w późnych godzinach nocnych. 

 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 2 noclegi w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 2 śniadania; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych,  

• Obiadokolację w pierwszy i drugi dzień wycieczki oraz obiad w trzeci dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do wybranych 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. 


