
 

      CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
D l a   K a ż d e g o   C o ś   C i e k a w e g o 

Centrum Nauki Kopernik  -to jedna z najnowocześniejszych 

europejskich instytucji, która na swojej powierzchni skupia prawie 

450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, planetarium 

oraz laboratoria tematyczne. 

Zaawansowana technologia, multimedia i proste rozwiązania. 

Nauka i sztuka w jednym miejscu ze sobą połączone. 

Hasło każdego wyjazdu to dotknąć, zobaczyć, spróbować !!! 

   

 Program imprezy :  
 Wyjazd w godzinach rannych autokaru do Warszawy . 

 

 Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik galerie stałe: 

 
  Galeria Świat w Ruchu -wypróbujemy symulator trzęsienia Ziemi, poznamy działanie wody i wiatru , zobaczymy instalację ukazującą 

portrety  znanych osób z poruszających się pęcherzyków powietrza np. (Elvisa Presleya),rozwiążemy łamigłówki logiczne, zobaczymy 

działanie akweduktów i pomp. Spróbujemy stworzyć krótki film animowany i zobaczyć model ludzkiego szkieletu kostnego na rowerze. 

   

Galeria Człowiek i Środowisko -zobaczymy ekosystem miejski na tle naszej stolicy Warszawy, posłuchamy nagrań  dźwięków z 

wybranych części miasta, zobaczymy symulator jazdy po alkoholu ,zaobserwujemy pajęczyny utkane pod wpływem różnych substancji 

chemicznych. 

 

 Galeria Korzenie Cywilizacji -zobaczymy historię ludzkości i najważniejsze wynalazki jak radio, internet  i film,  poznamy wiele 

faktów z historii malarstwa i architektury, zobaczymy wielką instalację ukazującą historię koła od kół kamiennych, drewnianych 

poprzez koła samochodowe i rowerowe do płyt winylowych i kompaktowych ,zobaczymy robota wzorowanego na wymyślonej postaci 

Elektrybałta przez Stanisława Lema. 

   

Galeria Bzzz- przeznaczona dla dzieci do lat 6 ,przedstawia w przystępny sposób zagadnienia związane z przyrodą . 

   

Galeria Strefa Światła -skorzystamy z lustra fenickiego i pokoju Amesa ,będziemy tworzyć różne barwy   poprzez użycie 3 kolorów 

podstawowych . 

   

Galeria Re : Generacja -zobaczymy eksponaty z zakresu zjawisk psychologicznych i socjologicznych, sprawdzimy się jako mówcy w 

parlamencie, zobaczymy generującą się energię elektryczną w dyskotec  osób w ruchu korzystających z niej .  Przy galerii Korzenie 

Cywilizacji znajduje się Teatr Robotyczny gdzie spotkać można 3 dostępne roboty  a  jeden z nich wita zwiedzających przy wejściu. 

  

 Wyjazd autokarem z Warszawy. 

                                                                                   Świadczenia zawarte w cenie: 

                                                                                             - przejazd autokarem, 

            - opieka licencjonowanego pilota,  

            - ubezpieczenie NNW Signal Iduna ,  

            - bilety wstępu do Centrum Nauk Kopernik; wystawy stałe, 

            - opłaty  parkingowe, 

            - podatek VAT, 

 
      Terminy są uzależnione od  możliwości dokonania rezerwacji  

            miejsc w CNK . 

            Cena uzależniona jest od ilości osób. 

      Dla grup przewidujemy udział opiekunów Gratis.      
           Program jest ramowy i uzależniony jest od godziny wstępu do CNK.                                                                                                                      

 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   

 

 

 

 

Organizatorem jest firma 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, kontakt@abcwilk.pl , www.abcwilk.pl 

 


