
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 14/2020 

TROPICAL ISLANDS - AMAZONIA 
największy park rozrywki pod zadaszeniem 

 
 

21-22.03.2020 r. 
 

1 dzień sobota : 
Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu: godz. 6.15 
z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 6.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd autostradą A4 
na trasie Opole, Wrocław. Przekroczenie granicy w Olszynie, dalej przejazd do Tropical 
Islands - Amazonia. Przyjazd ok. południa. Pobyt w największym zadaszonym parku 
rozrywki w Europie do godz. 23.00. Wyjazd w drogę powrotną.  

2 dzień niedziela : 
Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice w godzinach porannych ok. godz. 5.30 

TROPIKAL: ISLANDS, to marzenie o tropikalnej wyspie w samym sercu Europy. W największej samonośnej 

hali świata na 66 tys m2 wewnątrz roztacza się niepowtarzalna tropikalna kraina wypoczynku – położona 
zaledwie 60 km na południe od Berlina. Laguna Bali z grotą i wodospadem oraz ogromne Morze Południowe 
z piaszczystą plażą o długości 200 m gwarantują odwiedzającym niezmąconą radość kąpieli.  

AMAZONIA,  to zewnętrzna nowa strefa o pow. 35 tys. m2 z nowoczesnymi basenami oraz najdłuższą w skali 

Niemiec rwącą rzeką dł. 250 m o nachyleniu  do 3,5 m, prędkość do 1,5 m/s. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• ubezpieczenie KL 20000€, NNW 15000 zł i bagaż 1000zł, 

• rezerwacja wstępu do Tropical Islands.  
 

Cena wycieczki: 148 zł  
Cena wycieczki z rabatem: 140 zł 

(członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

Dodatkowo na wstęp w EURO do TROPICAL ISLANDS: *wejście grupowe powyżej 20 osób 

Więcej informacji na  

www.tropical-islands.de/pl 
Dorośli 

Seniorzy (pow. 65 lat), 
uczniowie od 12 lat, studenci, 

osoby niepełnosprawne 
Dzieci do 5 lat 

1. STREFA TROPIKI  44,00  (37,00)* 35,00  (31,00)* GRATIS 

2. STREFA TROPIKI & SAUNA 49,50  (42,00)* 41,50  (35,00)* GRATIS 

Przejście ze Strefy TROPIKI do Strefy SAUN w trakcie pobytu to dopłata 14 euro. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 

możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 00 48502 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 „Tropical”  

 

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.tropical-islands.de/pl

