
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniach 26/27 listopada 2011r. 

wycieczkę  na zakończenie sezonu turystycznego 2011. 
W trakcie wycieczki zwiedzać będziemy wybrane atrakcje woj. małopolskiego i 

                             okolice Rabki Zdroju 

PROGRAM 

I dzień, 26 listopad ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach  

przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
Kraków, Tyniec. Tu zwiedzamy zespół klasztorny Benedyktynów - istniejący od 1044, jeden z 
najbogatszych i najważniejszych w Polsce. Po zespole klasztornym oprowadzać Nas będą Benedyktyni. 
Po zwiedzaniu wolny czas na kawiarnię – restaurację przyklasztorną oraz na zakupy benedyktyńskich 
artykułów spożywczych. Stąd przejazd do Czasławia, miejscowości słynącej w Małopolsce z 
organizowanego tu corocznie Święta Jabłka i Gruszki. Czasław leży na Małopolskim Szlaku Owocowym. 
Tutaj spotkanie naszych turystów z władzami Gminy, prezentacja jej walorów turystycznych. Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują owocowe potrawy, napoje dla naszych turystów. Będzie można 
kupić owoce i ich przetwory. Dalszy przejazd przez Kasinę Wielką, miejscowość w której mieszka 
„Królowa Nart” – Justyna Kowalczyk. Przyjazd autokarem do Rabki. Tu władze miasta przygotują 
specjalny spektakl,  z grą wody, dźwięku i świateł, dla naszych turystów. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania do OW Karabela, pokoje 2,3,4 os. z łazienkami.  Tu obiadokolacja i w godzinach 
wieczornych zabawa Andrzejkowa, prowadzona przez DJ. 

 
II dzień, 27 listopad (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Parku Zdrojowego w Rabce. Przejście 

przez odrestaurowany w 2011r. Park Zdrojowy. Na trasie fontanna, źródełka, miejsca martyrologii, 
pomnik papieża Jana Pawła II, Pijalnia Wód Mineralnych i Tężnia Solankowa. Rabka posiada tytuł 
„Miasta Dzieci Świata” i dlatego jej włodarzom nasunął pomysł stworzenia pomnika ukochanego przez 
wszystkie dzieci Świętego Mikołaja. Plac  z pomnikiem Świętego Mikołaja jest doskonałym miejscem do 
robienia pamiątkowych zdjęć. Następnie przechodzimy do kościoła pw. Św. Marii Magdaleny z 1606r. 
W nim Muzeum Etnograficzne. Sam kościół to arcydzieło architektury podhalańskiej – drewniany 
góralski Wawel. Nie zainteresowani zwiedzaniem mogą w tym czasie uczestniczyć we mszy św. w 
nowym kościele lub mają tzw. wolny czas. Przejazd autokarem z Rabki do Wysokiej. Tu zwiedzamy 
renesansowy dwór z XVI w.  We dworze będziemy mogli posłuchać pieśni staropolskich w wykonaniu 
gospodarza. W Wysokiej zwiedzimy miejsca związane z walkami Zmotoryzowanej Brygady płk. St. 
Maczka we wrześniu 1939r. Przejazd autokarem z Wysokiej przez Jordanów, Myślenice do Izdebnika. 
W miejscowości tej w Fabryce Wódek Zdrowotnych produkowano słynny Jarzębiak. Dzisiaj po fabryce 
zostały tylko ruiny, natomiast naszym turystom pewne ciekawostki produkcji Jarzębiaku zdradzą panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich. Będziemy mogli też degustować  też potrawy regionalne przygotowane 
przez KGW. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 

CENA ;  135 zł – członkowie PTTK             150 zł – niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika,  nocleg + śniadanie + 
obiadokolacja w OW Karabela w Rabce.     
WE WŁASNYM ZAKRESIE: pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca i za degustacje. 

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 (032) 222 56 06 . 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13

00
 do 17

00
 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT 

i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł. Nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej.  


