
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 6 i 7 kwietnia wycieczkę krajoznawczą 
 

INAUGURUJĄCĄ SEZON TURYSTYCZNY 2013 W PTTK O/MYSŁOWICE 
 
  Celem naszej wycieczki jest   
 

ZIEMIA RACIBORSKO – OPAWSKA (Czechy) 

wybrane atrakcje turystyczne 
 

PROGRAM 
 
I dzień 6 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd 
autokarem na trasie Mysłowice, Żory, Jastrzębie Zdrój, Łaziska. Tu zwiedzanie 
kościółka drewnianego z XVI w. zaliczanego do najcenniejszych w regionie. Dalszy 
przejazd przez Krzyżanowice ( pałac Lichnowskich-nieudostępniony do zwiedzania)  
do Tworkowa. Tu zwiedzimy w kościele kryptę  Reischwitzów z  miedzianymi 
trumnami pokrytymi bogatą polichromią, uznanymi w kraju za prawdziwe dzieła sztuki 
sepulkralnej. W Tworkowie zwiedzimy też cenne wyposażenie kościoła, zabytkowy 
park i ruiny pałacu oraz zabytkowy młyn wodny. Przejazd do Bieńkowic, tu zwiedzimy 
Starą Kuźnię, najstarsze Muzeum Kowalstwa w Polsce. Przejazd do Krzanowic. Tu 
regionalna niespodzianka organizatorów „dla ducha i ciała” mysłowickich turystów. 
Przejazd do miejsca noclegowego w Raciborzu. Zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg 
w Hotelu Ragos. Po obiadokolacji tradycyjny wieczorek turystyczny.   
 
II dzień 7 kwietnia (niedziela) – śniadanie o 800. Przejazd autokarem do Opawy 
(Czechy). Tu w katedrze msza św. (w intencji PTTK Mysłowice). Zwiedzanie zabytków 
miasta oraz Muzeum Śląskiego. Jest to najstarsze muzeum w Czechach. Przejazd do 
m. Hradek nad Morawicą. Tu zwiedzimy zamek Biały i Czerwony. Przejazd do 
Milostowic, tu zwiedzimy fortyfikacje z lat 30 tych XX w. Powrót autokarem do 
Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA ;165 zł – członkowie PTTK    160 zł – członkowie SKKT   180 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie NNW i KL, opieka 
pilota/przewodnika,  nocleg, obiadokolacja, śniadanie w Hotelu Ragos w Raciborzu, 
wieczorek turystyczny z tradycyjną potrawą góralską, niespodzianka organizatorów. 
 
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) 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. 


