
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 27 maja  2012 roku wycieczk ę na Dzień Matki  
pt. 
 

KWIATY DLA MAMYKWIATY DLA MAMYKWIATY DLA MAMYKWIATY DLA MAMY    
 
W trakcie wycieczki zwiedzimy najpiękniejsze ogrody w Polsce oraz 
bajkowy zamek w Mosznej. 
 
PROGRAM 
27 maj  (niedziela) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
autostrada A4, Niemodlin, Grodków, Strzelin, Wojsławice. Tu zwiedzimy najpiękniejszy ogród 
w Polsce. Arboretum jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.  
   
Znajdujące się w Wojsławickim Arboretum zbiory różaneczników i azalii (Rhododendron − 880 
gatunków i odmian), Bukszpanów (Buxus) oraz liliowców (Hemerocallis − około 2000 
gatunków i odmian) zostały uznane za Polskie Kolekcje Narodowe. Szczególnie imponująco 
prezentuje się ogród pod koniec maja, kiedy to pełną gamą kolorów i zapachów rozkwitają 
tutejsze rododendrony. Dlatego też w tym okresie organizowana jest ta wycieczka. 
 
Przejazd autokarem z Mosznej. Tu zwiedzanie zamku oraz parku. 
 
Zamek Moszna jest jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Najbardziej urzeka 
przybyłych turystów niezwykłą liczbą ślicznych wież i wieżyczek. W sumie jest ich wszystkich 
dokładnie 99. Nadają one tej budowli niezwykłego uroku, to właśnie dzięki nim zamek często 
jest określany jako "polski Disneyland" lub "bajkowy zamek". Zamek Moszna otoczony jest 
przepięknym - około 100 ha parkiem w stylu krajobrazowym. Do parku prowadzi śliczna aleja 
lipowa, której wiek określa się na około 200 lat. Po obu stronach alei znajdują się kanały 
wodne, które w wielu miejscach parku przecinają urocze mosty. Zespół pałacowo-parkowy 
w Mosznej jest najcenniejszym tego typu założeniem w województwie opolskim. W parku 
znajduje się między innymi urocza Wyspa Wielkanocna (obsadzona kanadyjskimi choinami), 
na którą można się dostać przechodząc przez chiński mostek. 
 
 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2100. 
 

 
CENA :   65zł – członkowie PTTK     60 zł – członkowie SKKT           80zł - niezrzeszeni 
 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika.   
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
 
 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  Polecamy naszą 
stronę        www.myslowice.pttk.pl    E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej.  


