Wycieczka do Gliwic
Palmiarnia, akwarium +
akwaria, świat minerałów lub Kolejkowo i Galeria figur stalowych
Wyjazd porannym pociągiem z Bielska-B, ok.8.20, Czechowic Dz, Pszczyny czas podróży ok. 70
min. godzin. Możliwy jest wariant dojazdu autokarem z innych miejscowości ( dla grup
autokarowych sporządzana jest odrębna kalkulacja ).
Przyjazd do Gliwic – zwiedzanie Palmiarnia miejska - składa się z pięciu pawilonów
tematycznych – piąty, akwarystyczny, oddano do użytku w roku 2012. W pierwszych czterech,
oprócz egzotycznych roślin, znajdują się również terraria z gadami, akwaria z żółwiami i
płaszczkami, klatki z egzotycznymi papugami i kanarkami. Rośnie w niej ponad 5600 roślin, a
najstarsze okazy mają ponad 150 lat.
Do wyboru program w opcji A lub B .
A/ Muzeum zamek – wybrane warsztaty : poszukiwacze skarbów, labirynt historyczny inne wg
bieżącej oferty placówki . Willa Caro, Muzeum Geologiczne z kolekcją skał , minerałów, kopalin,
rud i skamieniałości.
B/ Konieczny dodatkowy przejazd komunikacją miejską .
Galeria figur stalowych - inicjatywa wykreowana w Polsce. Ekspozycja 85 ręcznie wykonanych
rzeźb, powstałych z recyklingu starych elementów codziennego użytku, głównie części
samochodowych.
Kolejkowo - miniaturowy świat pociągów oraz samochodów. To także jedyna makieta w Polsce,
na której pływa statek. W „Kolejkowym świecie” zmianie ulegają pory dnia: dzień trwa 9 minut, po
których następuje noc, zapalają się uliczne latarnie oraz światła w budynkach. Twórcy Kolejkowa
dołożyli wszelkich starań aby jak najdokładniej odwzorować rzeczywistość śląskich miasteczek.

Powrót w późnych godzinach popołudniowych .

Cena: od 58 zł
Koszty programowe: 15 - 45 zł/os w zależności od wybranego programu
Warianty cen :
40 uczestników + 35 uczestników + 30 uczestników + 25 uczestników + 20 uczestników + 2
4 opiekunów
3 opiekunów
3 opiekunów
2 opiekunów
opiekunów
58 zł/os

60 zł/os

62 zł/os

64 zł/os

69 zł/os

CENA dotyczy sezonu wycieczkowego 2018, wyjazdów z Bielska-Białej, Czechowic Dziedzic,
Pszczyny, i innych miejscowości ( dojazd do jednej z w/w stacji PKP dodatkowo płatny) . Dla
mniejszych grup oraz wycieczek organizowanych dla klientów z innych miast i regionów
sporządzana jest indywidualna kalkulacja. Opiekunowie grup szkolnych uczestniczą w wycieczkach

nieodpłatnie.
ZAPLANUJ NA TEJ TRASIE LEKCJĘ W TERENIE Z INTERESUJACEGO CIEBIE
PRZEDMIOTU!
WYBIERZ - ZOBACZ:
http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/edukacyjne.html

