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HOLANDIA, czyli tulipany w ŁODZI
Ogród Botaniczny i ZOO z ORIENTARIUM !
15 maja 2022 r. – niedziela
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu –
godz. 7.45 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd autostradą A1 do Łodzi. Zwiedzanie
rozpoczniemy od Ogrodu Zoologicznego*, gdzie największą i najnowszą atrakcją jest
ORIENTARIUM (otwarcie 29 kwiecień br.), to nowoczesny kompleks o pow. 7,5 ha,
pawilonem z 7 zbiornikami oceanicznymi i 3 słodkowodnymi, tunelem podwodnym o dł.
26 m, wybiegami i wolierami dla specjalnie sprowadzonych zwierząt (m.in. słonie
indyjskie, pantery mgliste, niedźwiedzie malajskie, gibony, dzioborożce...) i roślinności
pochodzącej z Laosu, Indii, Australii, Japonii czy Filipin. Po przerwie na posiłek przejście
Ogrodu Botanicznego*, gdzie co roku o tej porze roku zakwita 65 tys. tulipanów w 40
różnych odmianach – przypominających Holandię.
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice, ok. godz. 20.30.

Świadczenia:
•
•
•
•
•

przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,
usługa pilota - przewodnika turystycznego,
rezerwacja zwiedzania obiektów,
system słuchawkowy audio tour guide,
ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 10 tys. zł.

koszt wycieczki: 106 zł
koszt wycieczki z rabatem: 98 zł
(członkowie PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)

*Dodatkowo: koszt wejścia do Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego
z ORIENTARIUM (grupowy od 15 os.): N – 84 zł (65 zł) , U – 77 zł (60 zł)
Zapisy wraz z wpłatą całości 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).
Zapisy i informacji udziela biuro 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 „ORIENTARIUM”

