
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 24 – 25 marca 2018

na wycieczkę krajoznawczą
inaugurującą sezon turystyczny 2018

W trakcie wycieczki zwiedzimy wybrane atrakcje turystyczne śląskich miast;

Ozimek, Opole, Strzelin, Ziębice, Niemodlin.

PROGRAM
24 marca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Ozimek. Tu krótki spacer do żelaznego mostu wiszącego.
 Jest to wiszący most łańcuchowy wykonany w całości z żelaza i, uwzględniając to kryterium, należy go uznać za najstarszy tego typu most na świecie, 
istniejący do dnia dzisiejszego. W marcu 2017 r. prezydent Andrzej Duda wpisał obiekt na listę     pomników historii  .

 
Zwiedzanie Muzeum     Hutnictwa Doliny Małej Panwi  , położonego w pobliżu zabytkowego mostu.
 Przejazd do Opola. Zwiedzanie rozpoczynamy od Wzgórza Uniwersyteckiego. Miejsce z bogatą 1000 letnią 
historią, obrosłe starymi legendami i współczesnymi anegdotami o gwiazdach Festiwalu Polskiej Piosenki o 
których opowie przewodnik. Przejście do Muzeum Śląska Opolskiego. Zwiedzimy standardową ekspozycję  ale 
też zobaczymy to, czego innym się nieudostępnia. Uliczką Św. Wojciecha dojdziemy do opolskiego rynku. Tu po 
raz drugi -  idąc Aleją Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki  - będziemy mieli kontakt z gwiazdami polskiej 
piosenki. To nie wyczerpuje wszystkich niespodzianek w Opolu. Przejście piesze do zespołu klasztornego 
franciszkanów, tu zobaczymy gdzie łącznikiem między kościołem a klasztorem jest kaplica     św. Anny  , zwana też 
Piastowską. Cenne wyposażenie kaplicy omówi przewodnik. Zwiedzać też będziemy krypty pod ołtarzem, gdzie 
spoczywają między innymi szczątki ośmiu książąt i pięciu księżnych. Znajduje się tam również cenna XIV-
wieczna polichromia przedstawiająca scenę ukrzyżowania - najstarsze z malowideł ściennych, zachowanych na 
Górnym Śląsku. 
Przejście na śródodrzańską wyspę Pasieka. Tu zwiedzamy Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i słynny 
amfiteatr. Przejazd do Strzelina. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja, uroczysty wieczorek turystyczny i nocleg w 
hotelu**  „Maria”. 

25 marca (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Strzelina, zwiedzanie Rotundy św. Gotarda i świadka 
średniowiecznego prawa – kamienny stół sędziowski. Przejazd do Henrykowa, zwiedzanie wybranych 
fragmentów słynnego Klasztoru Księgi Henrykowskiej. Przejazd do Ziębic, spacer po starówce i zwiedzanie 
Bazyliki i  Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Przejazd do Niemodlina, zwiedzanie Zamku Książęcego z 
zamkowym przewodnikiem.

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1900.

CENA; 175 zł - członkowie PTTK      170 zł - członkowie SKKT,       190 zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika/pilota na całej trasie wycieczki i 
przewodników muzealnych. Nocleg z HB w hotelu** Maria w Strzelinie.  Wieczorek turystyczny. Pokoje 
2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (opłata za 
wejścia do wszystkich obiektów, to koszt 84 zł a biletów ulgowych koszt wynosi 60 zł ). 

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. 1300 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W przypadku nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe 
dla składki normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach 
ogłoszeń PTTK Mysłowice. 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.
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