
 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

TERMIN : 01.06-.02.06.2019r.  
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI  

1 dzień:  
wyjazd z miejsca zbiórki o 05:00, przejazd do jednego z największych ogrodów zoologicznych w Europie i afrykańskiego Safari - ZOO 

SAFARI w Dvûr Králové nad Labem w Czechach – ŚWIETNA RODZINNA ZABAWA GWARANTOWANA!!!! 

 Ogród zoologiczny powstał w 1946 roku na terenie prywatnego parku z przepiękną kopią renesansowego pałacu, którego 

oryginał położony jest nieopodal Wiednia. ZOO w Dvûr Krâlové nad Labem jest jedynym w Środkowej Europie i 13 na 

kontynencie europejskim oraz 35 na świecie, które prowadzi hodowlę okapi w niewoli. Zwierzęta można podziwiać na 

ogromnych wybiegach, gdzie są dosłownie na wyciągnięcie ręki, albo w ogromnych pawilonach. Unikatem w ZOO jest nosorożec 

biały północny - na świecie żyje prawdopodobnie tylko 24 przedstawicieli tych zwierząt, z czego 9 mieszka w tym ZOO. Z 

prezentowanych gatunków aż 45 wpisanych jest w Czerwoną Księgę. Dla wielbicieli dinozaurów udostępniony jest również 

pawilon jurajski, w którym zobaczymy figury prehistorycznych gadów, zaaranżowane w realistyczny sposób. Obecnie w ZOO żyje 

2700 zwierząt spośród 300 gatunków. Najcenniejsze gatunki zwierząt, żyjące w ZOO to: hiena, gepard, orangutan, krokodyl 

kubański, gawial sudański, kakadu molucka, hipopotam liberyjski, nosorożec czarny, indyjski, nosorożec biały północny, słoń 

afrykański, antylopa afrykańska, lampart śnieżny, lampart perski, goryl. Zwierzęta mają absolutne pierwszeństwo - jeśli zebra 

wejdzie na drogę, to stoimy i czekamy, aż zechce jej się zejść... Aparat fotograficzny jest tu absolutną koniecznością. Zdjęcia 

zwierząt z odległości 2-3 metrów są naprawdę możliwe! 

W  czasie wolnym, podczas którego będzie można skorzystać z restauracyjek, sklepów z pamiątkami,  dzieci będą mogły skorzystać  

z placu zabaw. Zbiórka uczestników i przejazd do Karpacza/Szklarskiej Poręby, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

 

2 dzień:  

śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Karpacza  , spacer po centrum , czas wolny na głównym deptaku, przejazd do  Western City- 

Zwiedzanie miasteczka urządzonego na styl dzikiego Zachodu: saloon, bank, biuro szeryfa, wioska indiańska, chata traper, mini zoo – 

konie, kuce, kozy domowe, owce wrzosówki, kozły świętokrzyskie, krowy, bizon, Pokaz rodem z Dzikiego Zachodu (godz.12.00 - 

pojedynek rewolwerowców,  godz.13.00 - taniec indiański; godz.14.00 - pokaz rewolwerowców, godz.15.10 - Napad na Bank), przejazd 

kolejką westernową, strzelnica indiańska, rzut nożem, rzut włócznią, wejście na "Pal Męczarni", wyjazd w drogę powrotną, zakończenie 

wycieczki.  

 

 CENA OBEJMUJE:  
 transport autokarem  
 zakwaterowanie w hotelu *** - 1 nocleg pokoje 2,3,4-os 
 1 x śniadanie i 1 x obiadokolacja  
 bilet wstępu do ZOO SAFARII z dodatkowym biletem na AFRICA/LION SAFARI 

 bilet wstępu do Western City 
 słodki poczęstunek dla dzieci 
 opieka pilota 
 ubezpieczenie  KL/NNW 
 podatek VAT 
 obiad w dniu powrotu 

CENA NIE OBEJMUJE:  

 świadczeń nie wymienionych w ofercie, 

UWAGI: program wycieczki jest ramowy, kolejność może ulec zmianie, na terenie ogrodu można 

skorzystać z bufetów i restauracji, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektu. 

   

CENA po dofinansowaniu  

z KZ i ZFŚS : 

Dorośli  240 zł/os. 

Dziecko 2-15 lat 200 zł 

os. 
 


