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 Park Nauki i Ewolucji Człowieka 
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Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: z Katowic 
godz. 8.10 (ul. Andrzeja), i Gliwic godz. 8.35 (Plac Piastów). Przejazd przez Wielowieś, 
Zawadzkie do  Krasiejowa. W programie wycieczki pobyt w Parku Nauki i Ewolucji 
Człowieka* i w Jura Parku*. Przy dużej grupie podział na dwie niezależne mniejsze 
grupy z przesunięciem czasowym 15 minut. Grupa I zwiedzanie zacznie o godz. 10.00 
od PNiEC, następnie o godz. 11.30 Jura Park ze ścieżką prehistoryczną, gdzie na trasie 
przejścia znajduje się ponad 30 gadów prehistorycznych w skali 1:1, ponad to: 
Multimedialny Tunel Czasu + Pawilon Paleontologiczny + Prehistoryczne 
Oceanarium.  Po zwiedzaniu czas na wytchnienie czyli posiłek we własnym zakresie. 
Po obiedzie możliwość skorzystania z Kina 5D i z placu zabaw.  

Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 16.30. Powrót do Chorzowa ok. godz. 18.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• usługa przewodnika terenowego, 

• rezerwacja wstępu do obiektów, przewodnicy po obiektach, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 5000 zł. 
 

 

koszt wycieczki: 58 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 52 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo: koszt wstępu do zwiedzanych obiektów: 

bilet / obiekt 
INDYWIDUALNY 

Park Nauki i Edukacji 
Człowieka 

INDYWIDUALNY 
JURA PARK 

INDYWIDUALNY 
kompleksowy 
PNiEC & JP 

GRUPOWY 
kompleksowy 
PNiEC & JP 

normalny 36 zł 50 zł 70 zł 50 zł 

ulgowy 30 zł 40 zł 58 zł 50 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed 
realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

(w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Impr ezach Turystycznych). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Krasiejów” 

http://www.chorzow.travel.pl/

