
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 04 czerwca 2016 na wycieczkę krajoznawczą   

KWIATY DLA MAMY 

w trakcie której poznamy wybrane ogrody Wrocławia;  

- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,  

- Ogród Japoński 

- Park Szczytnicki 

- fakultatywnie wrocławskie Zoo i Afrykarium 
 

PROGRAM  

04 czerwca (sobota) – spotkanie uczestników o godz. 7
30

 w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Wrocław. Przejazd na 

Ostrów Tumski. Tu zwiedzamy  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, to 

"żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku 

wrocławian. Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, wpisanym na 

listę zabytków woj. dolnośląskiego i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie 

historycznego centrum Wrocławia. 

 

Czas zwiedzania – 2 godziny. W trakcie zwiedzania Panorama Natury – prezentacja rozwoju natury 

Ziemi. Około 13
15

 przejazd do Parku Szczytnickiego. Tu zwiedzamy  Ogród Japoński.  

Następnie czas wolny i zwiedzanie Parku Szczytnickiego we własnym zakresie. Za dodatkową opłatą 

możliwość zwiedzania wrocławskiego zoo i jego najnowszej atrakcji Afrykarium. Opłata 30 zł/os. 

 

CENA; 85 zł  

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie 

wycieczki, opłaty za zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i 

Ogrodu Japońskiego.  

WE WŁASNYM ZAKRESIE; opłata za zoo i Afrykarium (dla zainteresowanych), 

wyżywienie. 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl  

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06.   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     

 SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla emerytów, osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących 

obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł  wynosi 8 zł, wpisowe dla składki 

normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń 

PTTK Mysłowice. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie 

prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 


