
 
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 24/25 listopada 2012 roku wycieczkę na 

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2012 ROKU 
 

W trakcie wycieczki zwiedzać będziemy wybrane atrakcje turystyczne Głogówka, Prudnika, 
Głubczyc, Raciborza oraz po stronie czeskiej miast; Osoblaha, Mesto Albrehtice i Krnov. 

 
PROGRAM 
 
I dzień (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Kędzierzyn-Koźle, Głogówek. Tu 
gospodarze miasta zaprezentują Nam walory okolic w Miejskim Ośrodku Kultury a następnie przewodnik 
oprowadzi naszych turystów po wybranych atrakcjach turystycznych miasta. Następnie przejedziemy na stronę 
czeską, gdzie będziemy mieli przyjemność przejazdu turystyczną kolejką wąskotorową na trasie Osoblaha, 
Tremesna. Stąd przejedziemy autokarem do Prudnika. W tutejszym klasztorze Bonifratrów zapoznamy się 
z metodami ziołolecznictwa stosowanymi od najdawniejszych czasów przez zakon Bonifratrów. Będziemy mieli 
możliwość zakupu niektórych lekarstw. Stąd przejście piesze do secesyjnej willi Frankcla i jej zwiedzanie. 
Prudnickie obiekty na co dzień są nieudostępnione do zwiedzania. Z Prudnika przejazd autokarem do 
m. Pokrzywna. Tu zakwaterowanie w OW Chrobry + obiadokolacja i zabawa andrzejkowa. 

 
II dzień  (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem na stronę czeską do miejscowości Krnov. Tu 
możliwość udziału we mszy świętej w zabytkowym kościele Marii Panny Siedmiu Boleści. Msza celebrowana 
będzie przez polskiego księdza, który będzie oprowadzał naszą grupę po tej wyjątkowej – uznawanej za perłę 
duchową całego Śląska – świątyni. W Krnowie wejdziemy na wieżę widokową, skąd rozciąga się piękna 
panorama na Sudety Wschodnie i Bramę Morawską. W Krnowie zwiedzimy też unikatową salę koncertową 
i zwiedzimy zabytkową starówkę. Z Krnowa przejedziemy do Głubczyc, gdzie zwiedzimy najważniejsze zabytki 
miasta. Z Głubczyc przejedziemy do Raciborza. Tu zwiedzimy średniowieczny zamek i browar z XVI wieku. 
Będziemy mieli okazję degustować raciborskie piwa. Z Raciborza powrót autokarem do Mysłowic. Planowany 
przyjazd na godz. 2000. 
 

CENA ;  160 zł – członkowie PTTK   155 zł – członkowie SKKT         180 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA:  
Przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika, przewodników 
lokalnych, nocleg z HB w OW Chrobry. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Zabawa andrzejkowa z mini bankietem prowadzona przez DJ. 
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE :  
Pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca (100 Kc i 14 zł). 
 
 
 
 

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. 

 


