
SZCZEGÓŁY CENY 105 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są:  koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW
na trasie wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, opieka Pilota/Przewodnika, Podatek Vat, obowiązkowa
opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
DODATKOWO PŁATNE: Bilet wstępu do Zoo: Dzieci do lat 3 – darmowe wejście, dzieci od 3 do 15 lat,
emeryci, osoby niepełnosprawne, studenci – 100 koron, osoby dorosłe – 160 koron. Na miejscu można
wykupić indywidualnie przejażdżkę kolejką: bilet za osobę - 60 koron, bilet na kolejkę za osobę
niepełnosprawną – 20 koron.

ZOO OSTRAWA  - CZESKIE SAFARI TERMIN 08.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE parking przy MCK, ul. Olimpijska godzina 7:55
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 8:15
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald's godzina 8:35
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1 (dawne 870)

Godzina 10:00 – przyjazd do Ostrawy – czas wolny w Zoo 
Godzina 15:00 - przejazd do centrum Ostrawy i zwiedzanie miasta z Przewodnikiem 
Godzina 18:30 – wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 – 20:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych) 
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

B I U R O  P O D R ÓŻY  M O B I L E  T O U R
W W W . M O B I L E T O U R . P L

MobileTourBP Mobile.Tour kontakt@mobiletour.pl 883-777-209

Zoo w Ostrawie jest jednym z najładniejszych w Europie. Park powstał w 1948 jako miejsce odpoczynku
dla mieszkańców miasta. Początkowo na terenie zoo znajdowała się piaskownica, boisko do siatkówki czy
kort tenisowy. W 1949 roku postanowiono założyć w parku ogród zoologiczny, a największą atrakcja był
słoń indyjski Pepik, który został przekazany, mając osiem miesięcy z zoo w Pradze W latach 70.
zakończyła się przeprowadzka do miejsca, w którym obecnie znajduje się zoo. Był to również okres
intensywnej rozbudowy obiektów. Po stagnacji obejmującej lata 80. i pierwszą połowę lat 90., lata 2000
to rozwój zoo. W ogrodzie pojawiają się nowe ekspozycje zwierząt, które zachwycają zarówno dzieci, jak
i dorosłych.

ZOO W OSTRAWIE

Wyruszając do Czech obowiązkowo należy posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.
Walutą w Czechach jest Korona czeska.

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY



B I U R O  P O D R ÓŻY  M O B I L E  T O U R
W W W . M O B I L E T O U R . P L

MobileTourBP Mobile.Tour kontakt@mobiletour.pl 883-777-807 lub 883-777-547

Zoo w Ostrawie jest podzielone na 9 pawilonów: Pawilon ewolucji, Zwierzęta afrykańskie, Chitwan, Papua,
Pawilon zwierząt indyjskich i lwów, Tanganika, Mała Amazonia, Pawilon naczelnych oraz Pawilon słoni. W
pawilonach są 22 ekspozycje ze zwierzętami, w których znajduje się: 60 gatunków ssaków (m.in.
hipopotam, lampart, lew, panda, żyrafa, serwal, pantera i zebra), 26 gatunków gadów (m.in. krokodyl,
agama, pyton, żółw i waran), 2 gatunki płazów (drzewołaz niebieski i liściołaz żółty), 80 gatunków ryb
(m.in. pirania, zebrasoma i tilapia makreli), 28 gatunków zwierząt domowych (m.in. królik, owca, wielbłąd
dwugarbny i szkocka rasa wyżynna). W zoo znajduje się także 9 wolier z 95 gatunkami ptaków, wśród
których można wyróżnić arę, bielika, flaminga, kondora, sępa i żurawia. W zoo znajduje się również ogród
botaniczny, który jest podzielony na ścieżki tematyczny: ścieżkę lasu, ścieżkę cienia, ścieżkę wody,
mokradła i różaneczniki. 
Zoo w Ostrawie – atrakcje dla dzieci Bardzo ciekawą propozycją dla dzieci, ale nie tylko, jest „Tanganika
nocą”, w której został odwrócony rytm dnia, tak żeby turyści mogli podglądać nocne życie zwierząt m.in.
galago małouchego, jeżatki afrykańskiej czy pytona skalnego. Fajną propozycją jest także przejażdżka
kolejką Safari Express przez 6 hektarów wybiegu dla bawołów, danieli i antylop. W zoo na czterech
stawach zostały także wybudowane wyspowe ekspozycje, na których można zobaczyć lemury z
Madagaskaru. Poza tym, w zoo znajduje się: sklep z pamiątkami, mała gastronomia, wypożyczalnia wózków
inwalidzkich, wypożyczalnia drewnianych wózków, plac zabaw dla dzieci. 
Źrodło: https://turystyka.wp.pl/zoo-w-ostrawie-����������������c

Jest stolicą kraju morawsko – śląskiego. Miasto ma ponad 214 km2 powierzchni I jest trzecim największym
miastem w Czechach. Położenie na górzystym terenie (między 200 a 335 m.n.p.m.) sprawia, że Ostrawa
jest ośrodkiem bardzo często odwiedzanym przez turystów. Choć początkowo kojarzona była głównie z
przemysłem ciężkim oraz wydobyciem węgla kamiennego. W mieście znajduje się wiele zabytków, które
warto do zwiedzić. Do najważniejszych można zaliczyć: • Wieżę Widokową – zlokalizowaną w Nowym
Ratuszu. Szeroka panorama na Beskidy i przygraniczne tereny najchętniej przyciąga turystów; • Plac
Tomasza Masaryka – rynek znajdujący się w historycznej Ostrawie Morawskiej. Główny trakt został
wytyczony w średniowieczu; • Muzeum Ostrawskie – zlokalizowane w budynku starego ratusza, który
spłonął w 1556 roku. Jednak został odbudowany w II połowie XIX wieku; • Katedrę Boskiego Zbawiciela –
wybudowaną w 1889 roku. Neobarokowa architektura prezentuje się bardzo pięknie w trzynawowym
kościele. 
Źródło: https://turystyka.wp.pl/ostrawa-����������������c

OSTRAWA


