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WROCŁAW  
05-06 Sierpień 2023 r. 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1  
Zbiórka uczestników, przejazd do Wrocławia a następnie: 

Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem 

✓ Hala Stulecia – Perła Wrocławskiego Modernizmu, wpisana na listę UNESCO; Park Szczytnicki z 

fontanną multimedialną, Arkady, 

✓ Wrocław- historyczne centrum miasta : Ossolineum (dziedziniec + 

ogród barokowy), Uniwersytet, Stare Miasto (ul. Stare Jatki, stare 

więzienie,  pl. Solny, bazylika św. Elżbiety, Rynek, ratusz),opera, 

dzielnica czterech wyznań, Forum Muzyki,  

✓ Zwiedzanie wysp - Ostrów Tumski (katedra, Ogrody biskupie, spacer 

uliczkami), Ogród Botaniczny, Ostrów Piaskowy (kościół NMP, Most 

Zakochanych, bulwar Piotra Włostowica 

✓ Wyjazd  na Sky Tower  - panorama Wrocławia z tarasu widokowego. 

✓ Obiadokolacja dla grupy; 

✓ Przejazd do hotelu, zakwaterowanie; 

✓ Wyjście wieczorne na pokaz Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. 

 
Dzień 2 
Śniadanie, wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie Wrocławia:  

✓ Zwiedzanie Panoramy Racławickiej jedynego w Polsce i jeden z niewielu na 

świecie cykloramicznego obrazu o imponujących rozmiarach. ,,Bitwa pod 

Racławicami” to bezcenne malowidło autorstwa Jana Styki oraz Wojciecha 

Kossaka umieszczone w specjalnie zaprojektowanej rotundzie. 

✓ Zwiedzanie Zoo i Afrykarium - ogród zoologiczny stolicy Dolnego Śląska jest trzecim na świecie 

pod względem ilości posiadanych odmian zwierząt oraz piątym najchętniej 

odwiedzanym ZOO w Europie. Znajduje się tu wiele ciekawych pawilonów 

takich jak m.in. Małpiarnia, Słoniarnia, czy Terrarium połączone z 

Motylarium,.  

✓ Afrykarium prezentuje różnorodność  afrykańskich ekosystemów. Z 

mieszkańców wodnej krainy zobaczysz tam liczne barwne ryby pływające 

wokół pięknej rafy koralowej, płaszczki i rekiny młoty czy krokodyle i 

manaty.   

✓ Czas wolny dla grupy na posiłek własny i zakup pamiątek; 

✓ Wyjazd w drogę powrotną 
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CENA  630,00 zł ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

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

• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji: Hala Stulecia, Sky Tower, Panorama Racławicka, ZOO + 
Afrykanarium; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Obiadu w drugi dzień zwiedzania. 
 


