
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 29/30 września 2012 wycieczkę krajoznawczą 

 

SUDECKIE TWIERDZE I KOPALNIE 

W trakcie wycieczki zwiedzimy; muzeum górnictwa w Nowej Rudzie, największą górską 

nowożytną twierdzę w Europie w Srebrnej Górze, Kompleks Podziemny Włodarz, Kopalnię Srebra 

„Silberloch”, średniowieczne obwarowania miasta Dzierżoniów. 

PROGRAM 

I dzień 29 września (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 7
00

 

w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd 

autokarem na trasie Mysłowice, Nysa, Kłodzko, Srebrna Góra. Tu zwiedzimy 

największą górską nowożytną twierdzę w Europie. Następnie przejazd do Nowej 

Rudy. Tu zwiedzimy podziemia nieczynnej kopalni węgla kamiennego w Nowej 

Rudzie. Przejazd do miejsca noclegowego w miejscowości Rzeczka. Jest nim 

pensjonat  „Zajazd Pod Kukułką”.  Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami. Tu 

obiadokolacja i nocleg. Zainteresowani mogą wybrać się na Wielką Sową – 

najwyższy szczyt Gór Sowich. 

II dzień 30 września (niedziela) – śniadanie. Przejazd przez Walim do Kompleksu 

Podziemnego  „Włodarz”. Tu zwiedzanie kompleksu z przewodnikiem. W trakcie 

zwiedzania podziemny spływ łodziami. Przejazd w kierunku Przełęczy Walimskiej. 

Na trasie - przed przełęczą – postój i zwiedzanie nieczynnej kopalni srebra 

„Silberloch”. Przejazd do Dzierżoniowa. Tu przejście wzdłuż średniowiecznych 

umocnień miasta. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 

godz. 20
00

. 

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

ŚWIADCZENIA: przejazd busem, NNW, opieka pilota/przewodnika,  nocleg z HB 
w pensjonacie  „Zajazd Pod Kukułką”  w Rzeczce   

 
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 2225606 
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. 


