
SZCZEGÓŁY CENY 175 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU Europa na
trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu na zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z
audioprzewodnikiem, posiłek w Restauracji Radiowej w Opolu, bilet wstępu do Zoo w Opolu, Podatek Vat,
obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU, ZOO  W OPOLU
TERMIN 29.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 9:30 Przyjazd do Opola. Indywidualne zwiedzanie Zoo ok. 3 godziny 
Godzina 13:00 Przejazd pod muzeum i Zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu ok. 1,5 godziny
Godzina 14:30 - Krótki spacer do restauracji Radiowej w Opolu
Godzina 15:00 - Posiłek w Restauracji Radiowej w Opolu. Na obiad serwowane będą do wyboru: krem z
warzyw sezonowych z prażonymi ziarnami dyni i słonecznika, lub żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą
białą, wędzonką i pieczywem. Po obiedzie czas wolny w centrum Opola około 1 godziny.
Godzina 17:00 - Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 19:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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KATOWICE Parking przy MCK ul. Olimpijska , godzina 7:20 
ŚWIETOCHŁOWICE Przystanek linii autobusu M1 przy Ranault Pietrzak 7:30
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 7:45
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald's, godzina 8:00 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki
linii autobusu nr M1 przy DTŚ



Ogród Zoologiczny Opole powstał w latach 30-tych XX wieku na terenie parku położonego na Wyspie
Bolko, którego prywatny fragment zajmujący około 1 ha został przekształcony w zwierzyniec. W 1936
roku, ze względu na ogromną popularność tego miejsca, ówczesne władze miejskie udostępniły ZOO
publiczności, jednocześnie opłacając jego utrzymanie. Ogromnym sukcesem okazał się pierwszy w Polsce
przychówek niedźwiedzi himalajskich i walabii Benetta. W 1980 roku powiększono powierzchnię ZOO
do 19 ha, co stało się impulsem do dalszej rozbudowy. W 1996 roku powstała nowa koncepcja
modernizacji ZOO, w myśl której zwierzęta z danych kontynentów mają być eksponowane na jednym
obszarze ogrodu, w tak zwanych krainach zoogeograficznych. W 1998 roku ZOO odradza się po raz
trzeci. Krok po kroku oddawane są kolejne obiekty, budowane wg nowej koncepcji. Przebudowywana jest
również kolekcja zwierząt. Po raz pierwszy do Opola zostają sprowadzone, żyrafy, nosorożce, pandy rude,
mrówkojady oraz różne gatunki małp i małpiatek. Specjalizacją ZOO staje się hodowla pazurkowców,
lemurów i zwierząt kopytnych. W 2002 roku powstaje żyrafiarnia, w 2005 – wybieg goryli, a w 2007 –
basen z jedynymi w Polsce uchatkami kalifornijskimi. W 2011 roku zostaje oddany pawilon płazów –
najbardziej zagrożonej wyginięciem gromady kręgowców, oraz nowa żyrafiarnia, gdyż świetnie
rozmnażającego się stada żyraf stary obiekt już nie jest w stanie pomieścić.
Na zwiedzających czeka tu wiele atrakcji. Place zabaw to miejsca odwiedzane chętnie nie tylko przez
dzieci, ale także przez ich rodziców. Słychać tutaj zawsze śmiech i wesoły gwar. Dostępny dla
zwiedzających jest również mini park linowy. Przy wejściu do Zoo można wypożyczyć wózki do
przewozu dzieci. Wśród bujnej zieleni powstały miejsca piknikowe i punkty gastronomiczne, działają
także Cafeterka Dżungla (w pawilonie wejściowym) oraz Karczma Pod Dębami, gdzie można zjeść pyszny
obiad.
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Ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do
czasów współczesnych. Rolę odtwarzacza multimedialnego pełnią tu dwie muzyczne ściany, na których
umieszczone są monitory dotykowe wyświetlające teledyski, fragmenty koncertów, programów
telewizyjnych, reportaży i wywiadów z artystami. Każdy zwiedzający otrzymuje zestaw: audioprzewodnik
i komfortowe słuchawki, co pozwala mu indywidualnie zwiedzać wystawę i słuchać wybranych piosenek
tak długo, ile chce. W muzycznych ścianach umieszczone są także soczewki - przez które jak przez
dziurkę od klucza – zwiedzający może podglądać tło historyczne danego okresu. Hitem Muzeum okazały
się budki do nagrywania piosenek, w których każdy zwiedzający może zarejestrować swój ulubiony utwór
i wysłać go mailem na pamiątkę!

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

https://zoo.opole.pl/mini-park-linowy/

