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Impreza turystyczna numer 98 /2020 

WROCŁAW:  ZOO - AFRYKARIUM 
OSTRÓW TUMSKI – ARCHIKATEDRA  

 

  
 

    3 październik 2020r. (sobota)  
 

 
 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15 z Katowic 
(ul. Andrzeja), godz. 7.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd autostradą A4 na trasie Opole - 
Wrocław. Zwiedzanie rozpoczniemy od Ostrowa Tumskiego, czyli miejsca początków osady 
Vratislav, gdzie wybudowano pierwszy kościół romański… zwiedzanie Archikatedry św. Jana 
Chrzciciela obejmuje nawę główną, prezbiterium, zbytkowe kaplice* (Elektorska, Św. 
Elżbiety, Najświętszej Maryi Panny), ambit, wieżę kościelną* (wyjazd windą – panorama 
360o). Przejazd do Ogrodu Zoologicznego. Zwiedzanie rozpoczniemy od Oceanarium 
(Afrykarium, gdzie przeniesiemy się nad Morze Czerwone, Kanał Mozambicki, czy do 
Wschodniej Afryki, a ssaki i ryby będą pływały nam nad głowami), następnie czas na 
zwiedzanie pozostałej części ZOO, gdzie będzie można odpocząć i zjeść posiłek. Wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.30.        

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe, 

• pilot - przewodnik na trasie i w obiektach, 

• przewodnik miejski po Wrocławiu,   

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł.  
  

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

Koszt wycieczki nie obejmuje ceny grupowego zwiedzania Archikatedry (kaplice i wieża) i wejścia do 

ZOO z Afrykarium (cena indywidualna): N – 57 zł (71 zł), U – 45 zł (57 zł), U (+75: dokument) – 10 zł 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste środki 
ochrony (maseczka), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, a przy korzystaniu z sytemu 

słuchawkowego audio tour guide zalecamy używanie własnych słuchawek. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.    
 

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 „ZOO”. 

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

