Wycieczka do Egzotarium,
jurajskiego zamku i do strażaków w
Mysłowicach - 1 dzień-autokar
( trasa bez Mysłowic możliwa do realizacji pociągiem)

Wyjazd z Bielska-Białej o godz. 7.30 . Przyjazd do
Będzina. Zwiedzanie zamku w Będzinie –
zrekonstruowanej średniowiecznej warowni obronnej
wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw.
Orlich Gniazd na granicy Małopolski i Śląska na wzgórzu
nad Czarną Przemszą. Ekspozycja uzbrojenia XVI-XX w.
Przejście Podziemiami Będzińskimi stanowiącymi
niedokończony schron przeciwlotniczy z czasów II wojny.
Przejazd do Sosnowca. Zwiedzanie Egzotarium.
Część botaniczna obejmuje rośliny z różnych stref
klimatycznych i geograficznych świata. Rosną tu między
innymi: sukulenty, liany, palmy, egzotyczne rośliny zielne
należące do roślin dekoracyjnych, jak np. kliwie czy
anturium. Stała ekspozycja zwierząt obejmuje egzotyczne
ryby akwariowe i gady. Obejmuje ok. 40 gatunków, a
najbardziej atrakcyjna jest kolekcja pielęgnic. Faunę gadów
reprezentuje tu około 15 gatunków, w tym: krokodyl nilowy,
boa tęczowy, pyton tygrysi i siatkowy, 6 gatunków żółwi.
Przejazd do Mysłowic, do wyboru : Trójkąt Trzech Cesarzy – miejsce gdzie w latach
1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji lub
Muzeum Pożarnictwa - zbiory drabin, wozów, gaśnic, sikawek i wiele innych przedmiotów.
Powrót do Bielska-Białej w późnych godzinach popołudniowych.
Uwaga !

Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Ceny w wariantach A,B,C,D wg liczby osób :
A (min. 39 osób + 4 opiekunów):
B: 35- 38 osób + 4 opiekunów =
C: 31- 34 osób + 3 opiekunów =
D : 26- 30 osób + 2 opiekunów =

52 zł/os,
58 zł/os,
62 zł/os
65 zł/os

Cena obejmuje :
przejazd autokarem klasy turystycznej
opiekę pilota przewodnika
polisę NNW do 10.000/zł /os
Cena nie obejmuje :

wstępów do zwiedzanych obiektów i lokalnych obowiązkowych przewodników ok
21-zł/os
Ceny biletów wstępu (2018 - uwaga ceny w 2019 roku mogą ulec zmianie )

-

Egzotarium = 7 zł/os
Muzeum pożarnictwa = 4 zł/os
Podziemia Będzińskie- bezpłatnie
zamek w Będzinie = 10 zł/os

-

ORGANIZATOR :

-

-

Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała

-

e-mail :

-

tel 33 81 19 550

-

biuropodrozy@polan-travel.com.pl
tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

