WACTUR TRAVEL s.c.
ul. Długosza 34
33-300 Nowy Sącz
POLSKA
NIP: 734 348 96 71

Wpis do rej. organizatorów turystyki
nr: Z/42/2012
+48 18 443 79 80
kontakt@wactur.com.pl
WROCŁAW

TERMIN: 18-20.06.2021
PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1
Wyjazd z Raby Wyżnej o godz. 12:00 przejazd w okolice Wrocławia, przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2
Śniadanie, przejazd do centrum Wrocławia. Wizyta w Zoo połączona ze zwiedzaniem Afrykarium.
Afrykarium to największy pawilon na terenie wrocławskiego zoo i jego największa atrakcja. Od
niemal trzech lat plasuje zoo na pierwszym miejscu atrakcji turystycznych Polski wg danych
Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to pierwsze w Polsce oceanarium i jedyne na świecie
prezentujące faunę jednego kontynentu. Kompleks obejmujący prawie 1,5 ha, gdzie w 21
basenach i akwariach mieszka około 5 000 zwierząt prezentujących niemal 300 gatunków.
Mieszkają w nim głównie ryby, ale można tu spotkać również hipopotamy, pingwiny, krokodyle,
mrówniki, golce i wolno fruwające ptaki. Ścieżka zwiedzania, o długości niemal kilometra, prowadzi
przez sześć regionów Afryki, wtapiając się w charakterystyczne dla nich krajobrazy, doskonale
oddane przez architektów. Następnie wizyta w Ogrodzie Japońskim. Ogród Japoński stał się
wrocławską namiastką kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Ogród powstał w latach 1902-1912 na
Wystawę Światową organizowaną rok później. Przygotował i urządził go Fritz von Hochberg,
znany japonista. Kolejno przejazd i wizyta na tarasie widokowym Sky Tower. Przejazd do hotelu.,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i wizyta w Hydropolis. To miejsce, w którym
różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate
w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących
perspektyw. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym starówki Wrocławia: Przejście na
Ostrów Tumski z gotycka katedrą św. Jana Chrzciciela i Ostrowa Piaskowego, Stare Jatki i
przejście do rynku, Rynek i Plac Solny. Wyjazd w drogę powrotną do Raby Wyżnej. Powrót w
godzinach wieczornym.
CENA: 540 złotych (przy grupie 56-60 płatnych)
CENA ZAWIERA: Przejazd autokarem (WC, Klimatyzacja, DVD, Caffe- Bar), Nocleg w pokojach
2-, 3- ,4- osobowych z łazienkami, wyżywienie według programu. Opiekę pilota- przewodnika,
Przewodników lokalnych, Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, Ubezpieczenie NNW
CENA NIE ZAWIERA: Świadczeń nie wymienionych w ofercie, Napoi do obiadokolacji.

www.wactur.com.pl

