
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 26/27 listopada 2016 na wycieczkę krajoznawczą 
w trakcie której poznawać będziemy wybrane atrakcje turystyczne 

z Kanonu Krajoznawczego Polski (KKP) 

Południowego Mazowsza - RADOM i okolice
PROGRAM

26 listopada (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie; Mysłowice, Częstochowa, 
Radomsko, Końskie, Przysucha. Tu zwiedzanie Muzeum im. Oskara Kolberga (KKP). Przejazd
do Warki. Tu zwiedzanie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego (KKP) oraz wizyta w browarach
„Warka”, możliwość degustacji piwa. Przejazd do Radomia. Tu zakwaterowanie w motelu U 
GRUBEGO***. Obiadokolacja. W godz. 1900  - 200 zabawa Andrzejkowa prowadzona przez 
zespół muzyczny.

27 listopada (niedziela) – 800 - śniadanie. Możliwość udziału we mszy św. w kościele pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej (o 930) w Radomiu. Po mszy zwiedzanie zespołu klasztornego 
Bernardynów i kościoła  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu (KKP). Przejazd do 
skansenu – Muzeum Wsi Radomskiej (KKP), zwiedzanie. Przejazd do Szydłowca. Tu 
zwiedzamy zamek szydłowiecki – jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych 
rezydencji magnackich w Polsce. W zamku unikalne w skali europejskiej Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych (KKP). Tu też specjalna prezentacja dla Naszych 
turystów. Przejście piesze do „Lodowni” w Szydłowcu. Tu możliwość zamówienia ciepłego 
posiłku - specjalności kulinarnej Ziemi Szydłowieckiej (15 zł) i oficjalne zakończenie sezonu 
turystycznego 2016 w PTTK Mysłowice.
 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000.

CENA;  175 zł - członkowie PTTK         160 zł - członkowie SKKT          185  zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki i miejscowych przewodników. 
Nocleg, obiadokolacja i śniadanie w hotelu Prymus*** w Radomiu. Pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 
Zabawa Andrzejkowa prowadzona przez zespół muzyczny w hotelu Prymus***, kawa i herbata bez ograniczeń i 
jeden ciepły posiłek.  Opłata za miejscowych przewodników, degustacje piwa (2 rodzaje) w browarze „Warka”. 
Niespodzianka organizatorów.

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  ciepły posiłek w „Lodowni” w Szydłowcu – 15 zł, opłaty za pozostałe zwiedzane 
miejsca. Dla naszej grupy wynegocjonowano bilety ulgowe;
Muzeum im. Oskara Kolberga – 3 zł/os.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – 7 zł/os.
Muzeum Wsi Radomskiej – 6 zł/os.
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych – 7 zł/os.

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl    
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł. Podane ceny 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed
jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.

http://www.myslowice.pttk.pl/
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl

