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OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 

 (2 -dniowej) 

Sztolnia Królowej Luizy  

Zabrze- Gliwice 

I dzień 

Wyjazd w godzinach porannych  w kierunku Zabrza,  zwiedzanie 

rozpocznie się od Sztolni Królowej Luizy gdzie uczestnicy 

wycieczki wezmą udział w warsztatach „Bajtel Szychta” to 

wyjątkowe zwiedzanie w formie zabawy, dzięki któremu dzieci mogą 

wcielić się w rolę górnika. Mali podopieczni otrzymują oryginalny, 

sztygarski strój roboczy i ekwipunek w postaci kasku  

z lampą górniczą. W trakcie zajęć poznają realia pracy w kopalni, 

wykonują różnorodne zadania, Niewątpliwą atrakcją będzie udział  

w improwizowanej akcji ratowniczej. Czas wolny w Park 12C na 

terenie Parku znajdują się urządzenia edukacyjno-rozrywkowe, 

między innymi świat wodny (ze śluzami, turbinami, tamami i jazami), 

Przejazd/ przejście do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 

nocleg. 

II dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd  

do Muzeum w Gliwicach, spotkanie z przewodnikiem lekcja 

muzealna w  Radiostacji Gliwice, wieża antenowa Radiostacji 

Gliwice jest najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie (111 

m). Zbudowana została w 1935 roku z impregnowanego 

drewna modrzewiowego. dziś budynki radiostacji stanowią 

oddział Muzeum w Gliwicach. Czas wolny   dla uczestników 

wycieczki w Parku doświadczeń. Przejazd/przejście do 

Palmiarni Gliwice to atrakcja tego miasta, akwaria pełne 

egzotycznych ryb i roślin. Popołudniu wyjazd w drogę 

powrotną, w trakcie przejazdu możliwość dłuższego postoju na 
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posiłek (płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość 

zamówienia obiadu) Przejazd do Radomia w godzinach 

wieczornych. 

 

 

Cena obejmuje:  

 przejazd wygodnym autokarem 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 opiekę pilota wycieczki 

 usługi licencjonowanych przewodników 

 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, 

 ubezpieczenie NNW 

 bilety wstępu wraz z warsztatami oferty ogólnej 

 

 

 Ostateczna cena  kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu terminu, wersji programu  
i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są 

własnością „LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi 

regulowanymi ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną 

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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