
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 24 marca 2012 r. wycieczkę krajoznawczą dla 
młodzieży mysłowickich szkół. Będzie to 

 

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO SKKT 2012 

 

W trakcie wycieczki zwiedza ć będziemy wybrane atrakcje turystyczne Krakowa. B ędą nimi; 
zespół klasztorny cystersów w Mogile, architektura Nowej Huty, ko ściół Arka Pana w Nowej 

Hucie, Dworek Matejki, Kopiec Wandy, sanktuarium św. Stanisława na Skałce z krypt ą 
zasłu żonych. 

 
PROGRAM 
I dzień, 24 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 przejdziemy do Kopca Wandy. Następnie 
przejedziemy do centrum Krakowa, gdzie zwiedzimy jeden z najstarszych obiektów 
sakralnych w Polsce, kościół na Skałce z kryptą zasłużonych. Jeżeli czas pozwoli to 
przejdziemy do Rynku krakowskiego. Tu ogólne zwiedzanie, po czym przejście do autokarów 
i powrót do Mysłowic. Planowany powrót na godz. 1800 
 
 

 
CENA ;  35  zł – członkowie SKKT    50 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika,  opłaty 
za zwiedzane miejsca, opłaty za przewodników miejscowych   
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie. 
 
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. 
 
 


