
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 30 listopad / 1 grudzień wycieczkę 
krajoznawczą na zakończenie sezonu turystycznego 2013 roku. W trakcie 
wycieczki zwiedzimy znajdujące się w Kanonie Krajoznawczym Polski, 

wybrane atrakcje turystyczne 
 

PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OPOLSZCZYZNY 
 

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, Strzelce Opolskie, Krasiejów. Tu zwiedzimy wybrane 
elementy słynnego Parku Dinozaurów. Przejazd do Olesna, gdzie zwiedzimy 
zabytkowy drewniany kościółek św. Anny. Przejazd do Byczyny, zwiedzanie 
zabytków miasta oraz zwiedzanie Grodu Byczyna. Przejazd przez Kępno do 
Sycowa (woj. dolnośląskie). Tu zakwaterowanie w hotelu Arome Stone***. Tu 
też obiadokolacja i zabawa andrzejkowa prowadzona przez DJ. 
 
II dzień  ( niedziela ) – śniadanie. Przejazd do Bralina (woj. wielkopolskie), 
gdzie zwiedzimy kościółek drewniany z XVII w  p.w. Narodzenia NMP „Na 
pólku”. Jest to znane miejsce pielgrzymkowe. Możliwość udziału we mszy św. 
Przejazd do Namysłowa, tu zwiedzanie zabytków miasta z miejscowym 
przewodnikiem. Możliwość zakupu i degustacji namysłowskiego piwa. Przejazd 
przez Bory Stobrawskie, krótki postój w miejscowości Pokój. Przejazd 
w okolice Opola do Bierkowic. Tu zwiedzimy Muzeum Wsi Opolskiej. Powrót 
autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA ;155 zł – członkowie PTTK   150 zł – członkowie SKKT     170 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota i miejscowych 
przewodników,  nocleg w  hotelu Arome Stone*** w Sycowie. Tu obiadokolacja, zabawa 
andrzejkowa i śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.  
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 

Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    
 Tel/faks (32) 222 56 06 

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. 
 
 


