
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

ORIENTARIUM I ZOO

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: na życzenie
Cena: od 150 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA DO ŁODZI
 

g. 7.00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd

g. 10.00-13.30 Przyjazd do Łodzi zwiedzanie
Orientarium i ZOO z przewodnikiem

g. 13.30-14.30 Chwila na odpoczynek i posiłek na
terenie ZOO

g. 14.30-16.30 Cz. 2 zwiedzania ZOO i Orientarium

ok. g. 19.00 - powrót

Orientarium to najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie
i florze Azji Południowo Wschodniej.
Budynek, wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk
piłkarskich. 
Będziemy obserwować mieszkańców Orientarium z trzech perspektyw:
podwodnej, lądowej oraz z góry.
Orientarium i reszta ZOO są dostępne dla zwiedzających cały rok, a
zwierzęta w okresie chłodu nie muszą być przenoszone na zaplecza
hodowlane.
W Orientarium mieszka 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180
gatunków ryb.

warsztaty w ZOO
seans w Planetarium
spacer po Łodzi z przewodnikiem
eksperymentarium
Muzeum Kinematografii

Fakultatywnie:



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 230 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 190 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 170 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 150 zł/os

CENNIK programu podstawowego:

Potrzebujesz wyceny dla innej ilości uczestników
skontaktuj się z nami.

CREATIVECLUB TRAVEL
CCEDU DAGMARA GLINKA, UL. KLIMCZAKA 17/80, 02-797 WARSZAWA

 NR KONTA: 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533

 

+48 602 211 911 BIURO@CREATIVECLUBTRAVEL.PL CREATIVECLUBTRAVEL.PL

opiekę pilota,
realizację programu wycieczki + bilety
wstępu
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników 

transportu - każdorazowo wyceniany
indywidualnie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
własnych wydatków
obiadu ok. 30 zł/os

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiony program wycieczki jest ramowy i
może ulec zmianie
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu ust.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie w zależności od zmian cen u przewoźników
czy podwykonawców.
W porozumieniu z Zamawiającym program może
być zmodyfikowany zgodnie ze wskazówkami.

rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i mailowo
potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w
wysokości 30% wartości zamówienia
pozostała część płatności płatna przed wyjazdem

WARUNKI REZERWACJI

WYCIECZKA SZKOLNA DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIE
ORIENTARIUM, ZOO 

WYCIECZKA SZKOLNA DO ŁODZI

https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#
https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#
https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#
https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#

