
   

     

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

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

Wpis do rejestru Organizatow Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 062/2023 

WROCŁAW - 3 x Ogrody: Botaniczny 
Japoński, Zoologiczny - AFRYKARIUM 

 

 

10.06.2023r.  – sobota 
 

 

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 na trasie Opole - Wrocław. Zwiedzanie rozpoczniemy od Ogrodu 
Botanicznego* Uniwersytetu Wrocławskiego zał. w 1811 roku, gdzie obecnie można 
zobaczyć ok. 12 tys. i dodatkową w tym dniu wystawą kaktusów i sukulentów. Czas na 
wytchnienie w kawiarence, przejazd do Ogrodu Japońskiego* w Parku Szczytnickim, 
Fontanny Multimedialnej (pokaz wodno - muzyczny), Hala Ludowa (UNESCO) i  Ogrodu 
Zoologicznego* (największy w Polsce!). Zwiedzanie rozpoczniemy od Oceanarium – 
Afrykarium: to obiekt, 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,  

• pilot - przewodnik terenowy i po obiektach,   

• opłaty parkingowe i autostradowe,  

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

• podatek Vat.  
  
 

koszt wycieczki: 122 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 114 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 

*Dodatkowo: na wstęp do Ogrodu Botanicznego, Japońskiego i ZOO (z Afrykarium):  

(bilety grupowe od 15 os.) N – 90 zł, U (3 - 26, +65) – 75 zł, U (+75 - dokument) – 25 zł 
     

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 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 „10.06”. 

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

