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OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ 

WROCŁAW 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (3-dniowej) 

PIERWSZY DZIEŃ 

Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Wrocławia. Po przyjeździe na miejsce 

Zakwaterowanie w centrum Wrocławia. Wyjście na Stare Miasto gdzie uczestnicy wycieczki 

spacerując zobaczą Park Juliusza Słowackiego, odwiedzimy Panoramę Racławicką 

ekspozycje cykloramiczne obraz Bitwy pod Racławicami, uczestnicy będą mieli okazję wziąć  

udział w  Lekcji muzealnej, specyfika takiego sposobu zwiedzania Panoramy Racławickiej polega 

na  możliwości dopasowywania sposobu przekazywania wiedzy do wieku odbiorcy 

oraz na niekonwencjonalnym połączeniu wiedzy historycznej (okres rozbiorów Polski, Powstanie 

Kościuszkowskie). Czas Wolny na zakup pamiątek. Powrót do miejsca   zakwaterowania ( pokoje  

3-5 osobowe) , obiadokolacja, nocleg. 

DRUGI  DZIEŃ 

Śniadanie, przejście/przejazd w kierunku miejsca rozpoczęcia, gry miejskiej „Tajemnice 

Ulicy Świdnickiej” uczestnicy dla potrzeb gry każdy z uczestników otrzymuje dostęp do 

wskazanej przez organizatora witryny internetowej z materiałami pomocniczymi dla potrzeb 

gry – ścieżki dźwiękowe, krótkie filmy i materiały zdjęciowe. Następnie przejście/przejazd do 

Muzeum Hydropolis w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne 

instalacje, modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu 

wody z różnych, fascynujących perspektyw. Czas Wolny na zakup pamiątek. Powrót  

do miejsca zakwaterowania. obiadokolacja, nocleg. 

TRZECI  DZIEŃ 

Po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd do Afrykarium (oceanarium w ZOO Wrocław) 

zwiedzanie zapewni niesamowite przeżycia, przenosząc zwiedzających na Czerwony Ląd 

Dzięki Olbrzymim akwarium niezwykłą fałnę i florę Afryki ma się na wyciągniecie ręki 

dosłownie można spojrzeć w oczy rekinowi lub hipopotamowi. Wyjazd w drogę powrotną do 

Radomia. (*W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek płatny we własnym zakresie lub 

możliwość zamówienia obiadu w ZOO opcja dodatkowo płatna ) . Zakończenie wycieczki w 

późnych godzinach wieczornych. 
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Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 opiekę pilota wycieczki 

 usługi licencjonowanych przewodników 

 2 nocleg, 2 śniadanie, 2 obiadokolacja 

 Ubezpieczenie NNW 

 bilety wstępu oferty podstawowej 

 

*Możliwość włączenia do programu dodatkowej atrakcji : 

 *Muzeum Pana Tadeusza To unikalne, nowoczesne Muzeum opowiada o powstaniu i losach 

książki – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny 

istniejący rękopis Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza w otoczeniu kilkuset 

autentycznych  starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, a wszystko 

uzupełnione ponad setką aplikacji i prezentacji multimedialnych ( dodatkowo płatne). 

 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 

Uczestnicy wycieczki muszą mieć telefony z internetem i słuchawki – przynajmniej 1 na dwie 

osoby. 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są 

własnością „LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. 

Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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