„Niesamowity Wrocław

i Ślęża”.

I dzień
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.
Hydropolis to centrum wiedzy na temat wody, w którym w fascynujący sposób pokazane jest jej
znaczenie dla człowieka. Wystawa zajmuje cztery tysiące metrów, w dawnych, ponad stuletnich
zbiornikach czystej wody.
Oryginalna scenografia oraz multimedia (ponad 60 monitorów dotykowych) sprawiają, że w
Hydropolis nie można się nudzić, bo angażowane są niemal wszystkie zmysły.
W kolejnych pomieszczeniach prezentowane są kolejne tematy: głębie oceanów, człowiek i woda,
historia inżynierii wodnej, różne stany wody, historie morskich zdobywców, a nawet motyw wody w
religiach. Przez całość prowadzi ponad półkilometrowy strumień pod przezroczystą taflą podłogi.
Zwiedzanie z przewodnikiem tych cudów technologicznych pozwalających przybliżyć fascynujące
oblicze przyrody dopełnione zwiedzaniem zabytkowego centrum miasta m.in.: rynek, nabrzeże,
podziwianie ciekawostek architektonicznych i poszukiwanie krasnali pozwoli nam na bliższe
poznanie NIESAMOWITEGO WROCŁAWIA.
Nocleg we Wrocławiu.
II dzień
Wyprawa na Górę Ślęża – polski Olimp i miejsce mocy.
Często nazywana polskim Olimpem, owiana legendami, kiedyś przyciągała druidów, dziś odwiedzają ja turyści, ufolodzy i radiesteci.
Jedna legenda mówi, że Ślęża powstała podczas wojny aniołów z demonami – rzucając w siebie wielkimi głazami uformowali oni
górę, która ukryła wrota do piekieł. Bardziej współczesna kusi bogactwem, w podziemnych korytarzach ukryte mają być tony złota
i innych kosztowności zrabowane przez Niemców z pobliskiego Wrocławia. Pewne jest jedno – jest częścią naszej kultury i historii.
Pierwsze ślady kultu na Ślęży datuje się nawet na 1300 lat pne. Pod względem intensywności oddziaływania uważa się górę za drugie
miejsce mocy w Polsce, Masyw Ślęży ustępuje podobno tylko Wawelowi.

Program imprezy :

 I dzień: Zbiórka. Wyjazd autokaru do Wrocławia
Zwiedzanie wraz z przewodnikiem Afrykarium, Hydropolis, obiad, zabytkowy Wrocław, kolacja i nocleg we Wrocławiu.
 II dzień. Śniadanie , przejazd do Sobótki, Wyprawa na Ślężę, obiad
 Powrót w godzinach wieczornych..

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem,
- opieką pilota z Biura Podróży ABC WILK gwarantująca realizację proponowanego programu,
- bilet wstępu obiektów zgodnie z ofertą,
- zwiedzania z przewodnikiem połączone z prezentacją multimedialną,
- wyżywienie i nocleg zgodnie z programem.
- opłaty parkingowe, - podatek VAT.
Terminy są uzależnione od możliwości dokonania rezerwacji w Afrykarium, Hydropolis Wrocław.
Cena uzależniona jest od ilości osób i wybranego terminu.
Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis. Program jest ramowy.
Istnieje możliwość wzbogacenia pobytu na korzystnych warunkach.

Cena za osobę; do uzgodnienia, dostosowana do wybranego programu, ilości osób i terminu.
Organizatorem jest firma Biuro Podróży ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki
nr 960 prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna.

Tel: 603-570-301, biuroabcwilk@gmail.com, www.abcwilk.pl.

