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Impreza turystyczna numer 041 /2021 

WROCŁAW-DZIEŃ DZIECKA 
Ogród Japoński, ZOO - AFRYKARIUM 

 

 

  

 30.05.2021r. (niedziela)  
 
 
 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd 
autostradą A4 do Wrocławia. Zwiedzimy: Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim* zał. 
w 1909 r., gdzie zgromadzono egzotyczne rośliny reprezentujące kulturę japońską; 
Otwartą Przestrzeń Kultury, czyli drewniany kościół pw. św. Jana Nepomucena, Halę 
Ludową (od 2006 r. na liście UNESCO) i Multimedialny Park Fontann, gdzie zobaczymy 
pokaz „woda - światło - dźwięk”. Przejście do Ogrodu Zoologicznego* do Oceanarium 
(Afrykarium, gdzie przeniesiemy się nad Morze Czerwone, Kanał Mozambicki, czy do 
Wschodniej Afryki), indywidualny 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, 

• obowiązkowa składka na TFU, 

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

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

 

  (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 

*Koszt wycieczki nie obejmuje ceny grupowego wstępu do  Ogrodu Japońskiego i Ogrodu 

Zoologicznego z Afrykarium: N – 55 zł, U – 40 zł, U (+75, dokument) – 5 zł 

**Rabat dotyczy tylko świadczeń, do ukończenia 15 roku życia (ilość miejsc rabatowych ograniczona). 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
przed wyjazdem. 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).  

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 „Afrykarium”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

