
 

 

WROCŁAW 
Cena: 419 zł/osoba        Ilość dni: 2        Termin: 12-13 października 2019 r. 

 
 

 

 

1 dzień: 

• 5.00 wyjazd z miejscowości Czarny Potok (gm. Łącko); 

• Góra Świętej Anny – Msza Święta w Sanktuarium Św. Anny. Następnie przejazd do Wrocławia. 

• Wrocław, to malowniczo położona nad Odrą stolica Dolnego Śląska. Ze względu na piękną architekturę, urocze zaułki, zielone 

skwery i tajemnicze miejsca należy on do najciekawszych ośrodków miejskich w Polsce. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w 

Panoramie Racławickiej. 

• Następnie przewodnik zabierze nas na wycieczkę, podczas której zobaczymy m. in.: Stare Miasto z kolorowymi kamienicami, 

późnogotycki Ratusz, Plac Solny z targiem kwiatowym, Stare Jatki z pracowniami najlepszych wrocławskich artystów, 

wrocławskie krasnale, najstarszą część Wrocławia – Ostrów Tumski z Katedrą i mostem „miłości”.  Chwilę odpoczynku 

zapewni nam wizyta w restauracji położonej w centrum Wrocławia, gdzie czekać na nas będzie obiadokolacja. Zakwaterowanie 

w położonym nieopodal wrocławskiego Starego Miasta komfortowym Hotelu** Piast.  

 
2 dzień:  

• Po śniadaniu, odwiedzimy wrocławskie ZOO, będące najstarszym i największym ogrodem zoologicznym w Polsce. 

Miejsce to daje schronienie 7 000 zwierząt, cześć z nich zagrożona jest wyginięciem lub już nie występuje w 

środowisku naturalnym. Nowością jest Afrykarium, gdzie prezentowana jest fauna i flora Czarnego Lądu. 

• Ostrów Tumski i Archikatedra św. Jana Chrzciciela – udział we Mszy Św. 
• Około godziny 22.00 powrót do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki. 

 

 

 

 

• transport komfortowym autokarem w standardzie m. in.: pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, barek, wc, tv i wifi; 

• opłaty parkingowe i drogowe; 

• opiekę pilota wycieczek; 

• usługę lokalnych przewodników; 

• bilety wstępu: Panorama Racławicka, ZOO + Afrykarium; 

• nocleg – hotel** (pokoje typu twin/double); 

• wyżywienie: obiadokolacja (2 dania + woda), śniadanie w formie bufetu – szczegółowe menu do ustalenia przed wyjazdem; 

• ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 10 000 zł/osoba. 

 

 

 

 

Cena skalkulowana dla grupy 46 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników cena ulega zmianie. 

 

Oferta ważna do 2 sierpnia 2019 r. 

 

O dostępność atrakcji turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej zapytaj w naszym biurze podróży. 

 

Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych czynników niezależnych od biura. 

 

Hotel** Piast położony jest naprzeciwko budynku zabytkowego dworca, około 1,5 km od wrocławskiego rynku. Ze względu na lokalizację 

w ścisłym centrum nie posiada własnego parkingu. Uczestnicy wycieczki będą wsiadać/wysiadać na parkingu zlokalizowanym 400 metrów 

od budynku hotelu. 

 

PROGRAM WYJAZDU 

CENA ZAWIERA 

INFORMACJE 



 

 

 

 

 

□ zakwaterowanie w hotelu*** położonym na obrzeżach Wrocławia, dopłata 25 zł/osoba 

□ obiad (2 dania) w restauracji położonej w centrum Wrocławia, opłata 35 zł/osoba 

□ rejs statkiem wycieczkowym po Odrze, opłata: 25 zł/osoba 

□ wizyta w Ogrodzie Japońskim, opłata: 8 zł/osoba 

□ podwyższenie sumy ubezpieczenia (NNW – 20 000 PLN), opłata: 4 zł/osoba/dzień 

□ podwyższenie sumy ubezpieczenia (KL – 30 000 Euro, NNW – 4 000 Euro, Bagażu 200 Euro), opłata: 7 zł/osoba/dzień 

□ dodatkowe ubezpieczenie OC (50 000 PLN/Polska, 50 000 Euro/Europa), opłata: 6 zł/osoba/dzień 

□ ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki, opłata: 4% wartości ceny wycieczki 

□ realizacja wycieczki i oprowadzania z bezprzewodowym systemem audio, opłata: 5 zł/osoba/dzień 

 

DODATKOWE OPCJE 


