
Wycieczka jednodniowa autokarowa
WIZYTÓWKI POZNANIA 

Cena: od 105 PLN/osoba 
Program:

Zwiedzanie zaczniemy od Rogalowego Muzeum Poznania. Mieści się ono w
samym sercu Poznania – na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z kozioł-
kami. W muzeum poznamy lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze
szczególnym uwzględnieniem Rogali Świętomarcińskich. Weźmiemy udział w poka-
zach rogalowych. Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Rynku wraz z okolicznymi
zabytkami – Ratusz Staromiejski, trykanie poznańskich koziołków, Pręgierz i Domki
Budnicze, Pomnik Bamberski, Pałać Działyńskich, Poznańska Fara i  dawne Kole-
gium Jezuickie. Również zajrzymy na Zamek Królewski, gdzie podzielimy się gar-
ścią legend, związanych z tym historycznym miejscem. 

Następnie pójdziemy na zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu-  dru-
giego co do wielkości ZOO w Polsce. Dzięki zróżnicowanemu terenowi: wzgórza,
stawy, kilka rodzajów leśnych zadrzewień stanowi unikalne w skali kraju miejsce, w
którym na wielkich wybiegach żyją zarówno zwierzęta egzotyczne, jak i przedstawi-
ciele krajowej fauny, wszystko to w harmonii z naturą.

Goście Zoo w Poznaniu mogą poznawać bardzo rzadkie gatunki zwierząt łą-
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cząc to z długimi spacerami po lesie.  Lub przejazd do Palmiarni. Tu prezentowane
jest około 1100 gatunków roślin, a w akwarium 170 gatunków ryb oraz około 50 ga-
tunków roślin wodnych. Palmiarnia Poznańska jest największą w kraju i jedną z naj-
większych w Europie.

Cena obejmuje:
–przejazd komfortowym autokarem;
–usługi przewodnika i pilota;
- ubezpieczenie NNW;
–realizację programu zwiedzania

Cena nie obejmuje:
– wyżywienia;
– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

UWAGA!
*Oferta kalkulowana dla grupy 45 uczniów+ 3 opiekunów
*Program możemy modyfikować w zależności od sugestii grupy
*Ostateczna cena będzie podana po uwzględnieniu ewentualnych życzeń
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