
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 24 maja cykliczną imprezę pt. 
 

KWIATY DLA MAMY 
 

W trakcie wycieczki zwiedzimy arboretum w miejscowości Novy Dvur koło 

Opawy w Czechach. Z okien autokaru zobaczymy zabytki stolicy regionu, miasta 

Opawy. Zwiedzimy również piękny pałac w Krawarzu. Po trudach zwiedzania 

będziemy mogli odpocząć w przypałacowym, zabytkowym parku. W okolicy 

kilka restauracji. 

 
 

PROGRAM 

24 maja ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 8
00

 w 

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

autokarem na trasie Mysłowice, Racibórz, Opawa, Novy Dvur. Tu zwiedzanie 

arboretum Novy Dvur. 

Arboretum oferuje do obejrzenia wystawę dendrologiczną na powierzchni 23 ha, wystawę roślin 
podzwrotnikowych i tropikalnych w oranżerii. Spacerując po parku można podziwiać stale żywą zieleń wielu 
gatunków cyprysów, tui, świerków, sosen, cisów oraz gatunków choin rodzaju tsunga, jodeł i jałowców. Stale 
zielone drzewa liściaste rzadkich gatunków i osobliwości, do których należy duży zbiór rodziny Rododendronów, 
rozsławiły arboretum i stanowią jeden z najbogatszych zbiorów w RC. Częścią wystawy są przedstawiciele 
olbrzymich "drzew mamucich" sekwoi, sosny ościstej z Arizony, w swej ojczyźnie żyjącej ponad 4 000 lat i 
rozwojowo pradawnego, świętego i leczącego miłorzębu, pamiętającego dinozaury. 

Przejazd autokarem przez Opawę do m. Krawarz. Tu zwiedzamy barokowy 

pałac a w nim muzeum. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem i polem 

golfowym. W najbliższym sąsiedztwie kilka restauracji.  

Zamek Krawarz, pierwotnie twierdza, został przebudowany w stylu barokowym w XVII wieku oraz 
zrekonstruowany w latach 1721–1728. Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Muzeum. Eksponaty tu zgromadzone 
ukazują zarówno życie szlachty zamkowej, jak i prostego ludu. W rozległym parku zamkowym powstało pole 
golfowe. 

 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 20
00

. 
 

CENA ;  80 zł – członkowie PTTK     75 zł – członkowie SKKT       95 zł - niezrzeszeni 

 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, KL, opieka pilota/przewodnika, 

opłata za zwiedzane miejsca.  

 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie. 

 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. Biuro czynne we 

wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

.  Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: 

pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 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.  


