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OSTRAWA, WROCŁAW 
 
 

 

1 DZIEŃ 

– wyjazd w godzinach porannych 

– przejazd do Ostrawy 

– wizyta w Świecie Techniki (130 kc) interaktywnym centrum nauki i techniki. 

„Muzeum podzielone zostało na cztery wystawy stałe: Świat Dzieci, Świat Nauki i Odkryć, Świat 

Cywilizacji i Świat Przyrody. Eksponaty zostały przedstawione w sposób zabawny i przystępny dla 

każdego, niezależnie od wieku. Zarówno starsi, jak i młodsi mogą tutaj odkrywać, bawić się i 

odpoczywać” 
– przejazd do Wrocławia 

– obiadokolacja, nocleg 

 

2 DZIEŃ 

– śniadanie 

– Wrocław – szlak krasnoludków. We Wrocławiu jest 343 małych rzeźb krasnali. Rozmieszczone po 

calym mieście, każdy z nich inny od śpiocha, kowala, chodziarza. Spacer po Starym Mieście 

zrobimy w niekonwencjonalny sposób – poszukując małych figurek i odgadując jakie mają 

symbole 

– obiadokolacja, nocleg 

 

3 DZIEŃ 

– śniadanie 

– zwiedzanie: Ogród Zoologiczny i Afrykarium (25 zł) – to unikatowy na skalę światową kompleks 

przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu, w 

19 akwariach i basenach prezentowane są zwierzęta zamieszkujące m.in. plaże i rafę koralową 

Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich Rowów Afrykańskich 

– obiadokolacja, nocleg 

 

4 DZIEŃ 

– śniadanie 

– zwiedzanie: Hydropolis (17 zł), jedna z najnowszych atrakcji we Wrocławiu, która jest 

pierwszym muzeum w całości poświęconym wodzie! W przypadku dobrej pogody naszą wjazd 

windą na najwyższy budynek w Polsce – Sky Tower (10 zł) 
– obiadokolacja, nocleg 

 

5 DZIEŃ 

– śniadanie 

– wykwaterowanie z ośrodka 

– wyjazd wstronę Krakowa.po trasie zwiedzanie parku i zamku (z zewnatrz) w Mosznej, który 

wswoim kształcie przypomina zamki z bajek Disneya. Mozliwośćogniska z kielbaskami na terenie 

stadniny znajdujacej się nieopodal zamku (15 zł) 

– powrót do Krakowa 
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CENA ZAWIERA: 

– 4 noclegi (pokoje z łazienkami) 

– przejazd autokarem 

– 4 sniadania, 4 obiadokolacje 

– opieka pilota-przewodnika 

– 4 opiekunów gratis 

 

CENA DLA GRUPY min. 40 osób płacących: 550 zł + bilety wstępów (do wyboru) 

 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

Ceny wstępów mogą ulec zmianie niezależnie od biura Wonder Travel 
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