
 

WYCIECZKA Z RZESZOWA DO WROCŁAWIA 

 
TERMIN:                

28.08.2022-31.08.2022 
                      

ZAPEWNIAMY: 
 

 PRZEJAZD AUTOKAREM – zgodnie ze specyfikacją 
 NOCLEG W HOTELU *** (pokoje 2-osobowe i 1 osobowe 
 WYŻYWIENIE 2 x dziennie (3 śniadania w formie bufetu  i 3 obiadokolacje – w 

tym jedna integracyjna) 
 UBEZPIECZENIE NNW 
 OPIEKĘ PILOTA i PRZEWODNKA 
 ZESTAWY SŁUCHAWKOWE AUDIO TOUR GUIDE PRZEZ CAŁĄ WYCIECZKĘ DLA 

KAŻDEGO UCZESTNIKA  
  TFG i TFP 

 

 

I dzień 28.08.2022 
 

 07:30 ZBIÓRKA  

 08:00 WYJAZD w godzinach rannych sprzed  bud L Politechniki Rzeszowskiej, 
Al. Powstańców Warszawy 8 

 OSTRÓW TUMSKI – Katedra pw. Jana Chrzciciela, XIII-wieczna Kolegiata Świętego Krzyża i 

kościół św. Bartłomieja, pomnik św. Jana Nepomucena, Pałac Arcybiskupi ,brama kluskowa   
 WIEŻA WIDOKOWA ARCHIKATEDRY P.W ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 Obiadokolacja –  

 Zakwaterowanie w Hotelu POLONIA ***Piłsudskiego 66, 50-020 Wrocław 

 nocleg 

 II DZIEŃ 29.08.2022  

 śniadanie 

 OGRÓD JAPOŃSKI   
 ZOO I AFRYKARIUM *-  prezentacja różnorodnych ekosystemów związanych ze środowiskiem 

wodnym Czarnego Kontynentu, pod ogólnym hasłem „życiodajne wody Afryki”. To pierwsze w 

Polsce oceanarium oraz jedyne na świecie, które poświęcone jest faunie i florze jednego kontynentu. 

 HALA STULECIA - po 1945 także Hala Ludowa – hala widowiskowo-sportowa we Wrocławiu, 

na Zalesiu, w Parku Szczytnickim, ekspresjonistyczna, wzniesiona w latach 1911–1913 według 

projektu Maxa Berga. W 2006 roku hala została uznana za obiekt światowego dziedzictwa 

UNESCO 

 Obiadokolacja   
 Nocleg  
  

 
                   

 

 

                         BIURO TURYSTYCZNE 

 

Biuro Turystyczne ITAL – TOUR  

62-800 Kalisz ul. M.Konopnickiej 3-5/30 

tel/fax 62/768-31-60 

www.ital-tour.pl  

biuro@ital-tour.pl 

 

https://visitwroclaw.eu/miejsce/katedra
http://www.ital-tour.pl/
mailto:biuro@ital-tour.pl


III dzień 30.08.2022 
 Śniadanie  

 PANORAMA RACŁAWICKA - Panorama Racławicka to jedno z niewielu miejsc na świecie, 

gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielki panoramowy 

obraz (15 × 114 m) dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna 

perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście) 

„przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas.  
 MUZEUM NARODOWE.- Muzeum Narodowe we Wrocławiu – jedno z głównych 

muzeów Wrocławia i Dolnego Śląska. Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim 

malarstwo i rzeźbę, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki całego Śląska. Składa się z 

gmachu głównego i trzech oddziałów. 
 MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO – muzeum akademickie 

gromadzące zbiory związane z historią Uniwersytetu Wrocławskiego 
 HYDROPOLIS  - Centrum nauki wiedzy o wodzie - centrum wiedzy o wodzie, 

które zlokalizowane jest we Wrocławiu, w Polsce. Ośrodek łączy walory edukacyjne z 

nowoczesną formą wystawienniczą. Jest to jedyny obiekt tego typu w Polsce i jeden z 

nielicznych na świecie. 

 Uroczysta kolacja – wieczorek integracyjny 

 nocleg  

IV dzień 31.08.2022 
                

 śniadanie 

 SKY TOWER PUNKT WIDOKOWY znajduje się na przedostatnim piętrze wieżowca na 

wysokości prawie 200 m. Na szczyt centrum handlowego Sky Tower, dostaniemy się 

szybką windą, aby za chwilę móc podziwiać przepiękną panoramę Wrocławia. 
 20:00 POWRÓT DO RZESZOWA W GODZINACH WIECZORNYCH 

 
 

 

UWAGA: 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + przewodnik, płatne dodatkowo w kwocie  160 ,00 PLN 

Ceny i bilety wstępu zostały skumulowane na dzień 25.03.2022 r może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od biura.  

Powyższy program jest ramowy,  kolejność zwiedzanych obiektów  może ulec zmianie 

 
 

Koncesja Organizatora Turystyki nr 0181 Członek Wielkopolskiej Izby Turystycznej 
Gwarancja Ubezpieczeniowa wydana przez ERGO REISEVERSICHERUNG AG 

 

 

 

HOTEL „POLONIA”*** WE WROCŁAWIU : 

Trzygwiazdkowy hotel Polonia znajduje się w centrum Wrocławia, zaledwie 900 metrów od 

pięknego Rynku Głównego i zabytkowego Ostrowa Tumskiego.  



Położony jest przy głównych drogach miasta, jakimi są ulica Piłsudskiego i Świdnicka. Takie 

usytuowanie wpływa na łatwy dostęp do okolicznych atrakcji i innych obiektów świadczących 

różnorodne usługi. W najbliższej okolicy znajdują się centra handlowe, Teatr Muzyczny 

Capitol, Rynek Starego miasta oraz Dworzec Główny. Jest to idealna baza wypadowa dla osób 

lubiących zwiedzanie i ceniących sobie wypoczynek o wysokim standardzie. Goście hotelu 

mają do dyspozycji komfortowe i przestronne pokoje 1- i 2-osobowe. Wyposażone są one w 

wygodne łóżka pojedyncze bądź podwójne, specjalne miejsce przystosowane do pracy 

biurowej, telewizor z płaskim ekranem, Internet bezprzewodowy oraz telefon.  

Każdy z pokoi posiada prywatną łazienkę z kabiną prysznicową i suszarką do włosów. W 

obiekcie znajduje się klimatyczna restauracja Galicja, specjalizująca się w potrawach 

pochodzących z kuchni galicyjskiej i europejskiej. W tym miejscu są codziennie serwowane 

różnorodne śniadania podawane w formie bufetu. Dla najmłodszych gości hotelu została 

przygotowana bawialnia, w której mieści się wiele kreatywnych i pobudzających rozwój 

dziecka zabawek. Dla tych trochę starszych w sali znajduje się telewizor, w którym można 

oglądać bajki. 

 

 


