
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 31 marca / 1 kwietnia 2012 r. dwudniową wycieczkę 
krajoznawczą. Będzie to: 

 

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO  2012 

W PTTK O/MYSŁOWICE 
 

W trakcie wycieczki zwiedzać będziemy wybrane atrakcje turystyczne Krakowa . Będą nimi; zespół 
klasztorny cystersów w Mogile, architektura Nowej H uty, ko ściół Arka Pana w Nowej Hucie, 
Dworek Matejki, Zamek Żupny w Wieliczce, sanktuarium św. Stanisława na Skałce z krypt ą 
zasłu żonych , Podziemia Rynku w Krakowie oraz Muzeum Narodowe w  Sukiennicach.  

PROGRAM 
I dzień, 31 marzec  (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem 
na trasie Mysłowice, Kraków, Mogiła. Będziemy tu oprowadzani przez ojca – cystersa po 
zespole klasztornym cystersów z XIII w. Następnie przejdziemy do starej Nowej Huty po 
której oprowadzać nas będą przewodnicy z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
Zwiedzanie Nowej Huty zakończymy w kościele Arka Pana – jest to jedno 
z najwybitniejszych dzieł współczesnej architektury. Kościół mimo krótkiej historii- ma bogatą  
i bardzo ciekawą przeszłość. Następnie przejedziemy do Dworku Matejki, w którym 
zobaczymy m.in. poczet królów Polski. Stąd przejedziemy do miejscowości Chełm, gdzie 
będziemy podejmowani przez ks. A. Tworka. Tu będziemy mogli m.in. degustować produkt 
z Listy Produktów Regionalnych. Przejazd do Wieliczki, zakwaterowanie w hotelu „Na 
Wierzynka”. Tu obiadokolacja, wieczorek turystyczny. 

 
II dzień, 1 kwietnia (niedziela) – śniadanie o 800, przejście piesze do Zamku 
Żupnego w Wieliczce, zwiedzanie. Zainteresowani zwiedzaniem kopalni soli w Wieliczce 
powinni to zgłosić przed wycieczką. Zwiedzanie kop. soli dla tej grupy  o 730 a śniadanie 
o 630. Po zwiedzeniu obiektów w Wieliczce przejazd autokarem do centrum Krakowa. Tu 
możliwość udziału w mszy św. w sanktuarium św. Stanisława na Skałce. Zwiedzanie 
sanktuarium i krypty zasłużonych. Przejście piesze do rynku krakowskiego. Tu zwiedzanie 
Podziemi Rynku i Muzeum Narodowego w Sukiennicach. Dla zainteresowanych przejazd 
autokarem do Fabryki Oskara Schindlera. 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 

CENA ; 135zł – członkowie PTTK    130zł – członkowie SKKT         150zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota i lokalnych 
przewodników, nocleg + obiadokolacja + śniadanie w hotelu „Na Wierzynka” (pokoje 2,3,4 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i tv). Tu tradycyjny wieczorek turystyczny.    
 
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 (32) 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 i rencistów wynosi 25 zł, normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej.  
 
 


