
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 20/21 października 2012 
wycieczkę krajoznawczą w trakcie której zwiedzimy 

 

KRZESZÓW 
 

zamek Książ, miasto Wałbrzych, perłę europejskiego baroku – zespół klasztorny 
w Krzeszowie, podziemia Kamiennej Góry. W trakcie wycieczki istnieje możliwość 
zdobycia najwyższych szczytów Gór Wałbrzyskich i Rudaw Janowickich; Borowej 

Góry i Skalnika. 
 

PROGRAM 

I dzień 20 października (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 700 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Wrocław, Książ. Tu zwiedzimy zamek. Grupa która 
już zwiedzała wcześniej zamek przejdzie niezwykle malowniczym Wąwozem 
Pełcznicy. Zwiedzanie Palmiarni w Lubiechowie. Przejazd do Wałbrzycha. Tu 
podzielimy się na dwie grupy. Pierwsza wchodzi na najwyższy szczyt Gór 
Wałbrzyskich – Borową Górę (853 m.), druga zwiedza z przewodnikiem walory 
krajoznawcze Wałbrzycha.  Spotkanie obu grup. Przejazd do miejsca noclegowego 
w miejscowości Krzeszów. Jest nim hotel***  „Willmanowa Pokusa”.  Pokoje 2,3,4 
osobowe z łazienkami. Tu obiadokolacja i nocleg.  

II dzień 21 październik (niedziela) – śniadanie. Zwiedzanie zespołu klasztornego 
w Krzeszowie z licencjonowanym przewodnikiem. Następnie podzielimy się na 
dwie grupy. Grupa pierwsza; przejazd do Rędzin, wejście na najwyższą górę Rudaw 
Janowickich – Skalnik 945 m. Grupa druga; przejazd do Kamiennej Góry, tu 
zwiedzanie najnowszej atrakcji turystycznej miasta – tajnego podziemnego miasta. 
Spotkanie obu grup. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godz. 2000. 
 

CENA ; 195zł – członkowie PTTK    190zł – członkowie SKKT     215zł - niezrzeszeni 

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika,  nocleg z HB 
w hotelu***  „Willmanowa Pokusa” w Krzeszowie.     
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe 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 2225606 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

 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 


