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WROCŁAW dla najmłodszych… 

Nowoczesne krasnale nad Odrą.  

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd do Wrocławia.  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (wersja Krasnal dla 

najmłodszych:  Kamienice Jaś i Małgosia, Domek 

Krasnoludków, Teatr Lalek, ul. Jatki, Papa Krasnal). 

 Czas na zakup pamiątek.  

 Wizyta w Kolejkowie- odkryj miniaturowy świat! Twórcy 

Kolejkowa stworzyli ogromną makietę, atrakcję tętniącą 

życiem i przedstawiającą wspaniały Dolny Śląsk.  

Obiadokolacja. Przejazd do hotelu/ hostelu na zakwaterowanie. 
*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. Nocleg. 

 

Dzień  2 

Śniadanie.  

 Wizyta w Hali Stulecia - Hala Stulecia to unikatowe miejsce na 

mapie Polski, gdzie historia w pełni współgra ze współczesnością. 
Zaprojektowana przez wybitnego miejskiego architekta Maksa 

Berga, została uznana za jedno z największych dzieł architektury 

XX wieku i wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
 Ogród Japoński. 

Obiad (II danie,  napój). 

 Wizyta w Hydropolis- Zwiedzanie z  przewodnikiem. 

Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie 

multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele 

oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu 

celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw.  

Obiadokolacja. Powrót do ośrodka. Nocleg. 

 

Dzień 3  

Śniadanie. Wykwaterowanie. 

 Przejazd do wrocławskiego ZOO + Afrykarium- pierwsze w 

Polsce oceanarium, czyli jedna z najlepszych atrakcji 

turystycznych dla dzieci w ostatnich latach w Polsce.  

 

 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

2 obiadokolacje, 1 obiad 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usług 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 145 zł/os  

Liczba dzieci + 
opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

735 zł/ os 670 zł/os 640 zł/os 630 zł/os 600 zł/os 
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 W drodze powrotnej możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 30 

- 40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

Powrót w godzinach wieczornych 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 
 

 

ZALICZKA: 180 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:  

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim i trzecim 

dniu wycieczki; 

 Zajęcia edukacyjne we wrocławskim ZOO; 

 Punkt widokowy Sky Tower; 

 Rejs statkiem po Odrze; 

 Wizyta w Humanitarium- centrum o człowieku;  

 Wizyta w Muzeum Miejskim we Wrocławiu- lekcje muzealne; 

 Panorama Racławicka; 

 Wieczorna wizyta na fontannach- spektakl  

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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