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Zaświadczenie nr 120/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę                   Olsztyn, 09.09.2014 
Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy                                                                                                

      Społeczna Szkoła Podstawowa nr 101  

                                                ul. Mroza 25  

                                               11-041 Olsztyn 
                                       

 

Wycieczka: Gdańsk - Gdynia 

Termin:  03.10.2014r. 

Ilość uczniów : około 64  

Ilość opiekunów: 6 

PROGRAM RAMOWY 
 

Godz. 6.30  zbiórka uczestników w ustalonym miejscu w Olsztynie 

Godz. 6.45  wyjazd, przejazd do Gdańska  
 

Gdańsk -  miasto położone u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską.    

                      Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii.  
 

Ogród Zoologiczny   

        10.00-11.00   zwiedzanie z przewodnikiem – „przejażdżka ciuchcią po ogrodzie” 
 Super atrakcją Gdańskiego ZOO jest "Kolejka Retro" - pojazd, którym można 

         odbyć jedyną w swoim rodzaju wycieczkę po Ogrodzie, podziwiając jego  

         najpiękniejsze zakątki.  Przy zwierzętach kolejka zatrzymuje się,  

         a przewodnik opowiada o ogrodzie i jego mieszkańcach. 

Na trasie przejazdu „ciuchci”  

 „Duże ZOO” -  foki, słonie, hipopotamy, zebry, antylopy, żyrafy, 
gepard, małpiarnia, kangury, wielbłądy, dziki, ptactwo  

 "Małe ZOO" - największą gwiazdą jest lama Dzidek, owieczki Zuza  
     i Cukinia, a także świnka wietnamska Hiacynta. Dużo radości dzieciom dają  
     króliki  i świnki morskie, a także kózki karłowate , …  

 

       Przejazd do Gdyni  

12.00 oraz 12.30  (wejścia - dwie grupy)  Zwiedzanie i „doświadczanie”  

                       - interaktywna wystawa  w Centrum Nauki EKSPERYMENT 

Centrum Nauki EXPERYMENT pozwala gościom na efektywne przyswajanie wiedzy,     

pomaga zrozumieć otaczające procesy, a także pobudza ciekawość świata. 

 wodne eksperymenty, …, wielki kołowrotek, siła wody, … 
 łóżko fakira, siła odśrodkowa, …,  wykrzycz emocje, … 
 z przyrodą za pan brat, …, wahadło rezonansowe, … 
 nie pojedziesz, ale podniesiesz,  … , i wiele innych atrakcji 

 

Przejazd do centrum Gdańska  

 obiad – zupa, kotlet z drobiu, frytki, surówka, sok 

„Spotkanie z Neptunem” – czas wolny 45’ – ulica Długa, Długi Targ 

Przyjazd do Olsztyna około godz. 20-ej 

CENA: 135 PLN/ucz. 

Cena zawiera:  
 przewóz - 2 autokary klasy turystycznej (klimatyzacja, nagłośnienie, video) 

 obiad : zupa, kotlet z drobiu, frytki, surówka, napój 

 przewodników: Gdańsk – zoo, instruktorów w CN Experyment 

 bilety wstępu: ZOO, „ciuchcia” , CN Experyment    

 opiekę pilota (2) na trasie wycieczki, zwiedzania  

 6 opiekunów, ubezpieczenie NNW                                                      Z                                                                               
tel. 512 357 865              życzeniami wspaniałych wrażeń !!! 
                                                                                                         

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie nr KRS 0000242712   kapitał zakładowy 50 000 złotych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mot%C5%82awa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%C5%84ska
http://www.zoociuchcia.pl/

