
                                                                                

Program wycieczki  na                             

Tropikalną Wyspę                                                      

dnia  06.11.2022 r.(niedziela) 

 

   godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 
   około 9-godzinny pobyt na Tropikalnej Wyspie 

   obejmuje: las tropikalny, pasaż, wioskę , lagunę i morze  

   południowe  oraz za dodatkową opłatę strefę saun                                               

   (kompleks saun parowych, kwiatowych, ziołowych,                       

    drzewnych itp.) 

   Tropikalna Wyspa  największy tropikalny park rozrywki 

   w Europie. Pod ogromną szklaną kopułą znajduje się  

   imitacja mini morza z morskim piaskiem, kompleks    

   basenów, las tropikalny z setkami  gatunków roślin   

   wszystko to przy temperaturze 31 
0
C. 

   około godz.  21.30 rozwiązanie wycieczki 

    

          Cena  120,-zł /115,-zł członkowie PTTK 

  Wstęp około 50,-euro -dokładny podany przed wyjazdem 

 

   Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, 

   opiekę pilota, bilet wstępu, TFG i TFP.  
  

   Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

   ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 lub 791417317 

   omzgora.pttk.pl 
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