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www.podroze.wyjdzzdomu.pl 
 

ATRAKCYJNE POGÓRZE CIĘŻKOWICKIE 
Wycieczka jednodniowa 
 

1.Magia przyrody Skamieniałego Miasteczka w Ciężkowicach.  

 Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach 

- interaktywna ekspozycja nt. różnorodności gat. zwierząt i roślin, prezentacja 

multimedialna dot. walorów Doliny Rzeki Białej 

(atrapa łodzi podwodnej)  

 Gra terenowa z przewodnikiem – 

animatorem po Skamieniałym 

Miasteczku  
- zadania, rebusy, gry animacyjne oraz 

wyzwania połączone ze zwiedzaniem 

najciekawszych wychodni skalnych (min. 

Czarownica, Ratusz, Grunwald, Pustelnia, 

Grzybek) na terenie rezerwatu uznanego za 

zabytek przyrody 

- jedyna w swoim rodzaju możliwość poznania legend min. o  rycerzu – skąpcu, 

który ze swej zachłanności pilnując wejścia do groty w której przechowywał 

niegodziwie zgromadzony skarb, umarł z pragnienia,  

          o pustelniku któremu jako jedynemu prawemu pozwolono opuścić miasto  

                                                        przed skamienieniem 

                                  

              2. Magia muzyki w Kąśnej Dolnej  
 Centrum Ignacego Jana Paderewskiego  

w Kąśnej Dolnej 

zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum kompozytora,  

Domu Pracy Twórczej wraz z kompleksem dworsko-

parkowym 

 
 3. Magia nieba w Rzepienniku Biskupim  
 Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi 

w Rzepienniku Biskupim 

                                  

- podziwianie rzeźb mistycznych bóstw, których imiona noszą 

planety Układu Słonecznego na terenie  gminy Rzepiennik 

Strzyżewski 

- zwiedzanie z przewodnikiem obserwatorium obejmuje:  

obserwacje teleskopowe, pogadankę tematyczną 
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ILOŚĆ OSÓB 35 + 2 OPIEKUNÓW 40 + 3 OPIEKUNÓW 

CENA 
WYCIECZKI 130,00 ZŁ/OSOBĘ   120,00 ZŁ/OSOBĘ 

 
 
Cena zawiera: 
1. transport autokarem/busem  

2. bilety wstępu obejmują: 

a) zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków  

w Ciężkowicach  

b) koszt przewodnika po Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza   Tomków 

w Ciężkowicach  

c) wstęp do Skamieniałego Miasteczka w Ciężkowicach  

d) koszt przewodnika animatora po Skamieniałym Miasteczku w Ciężkowicach  

e) zwiedzanie Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej  

f) koszt przewodnika po Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej  

g) zwiedzanie z przewodnikiem terenu Obserwatorium Astronomicznego im. Królowej 

Jadwigi w Rzepienniku Biskupim połączone z obserwacją nieba  

3. posiłek w cenie wycieczki  

4. usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu 

5. ubezpieczenie NNW (NWS+NWI) 

 

 
 Zdjęcia pochodzą ze strony: 

- www.skamienialemiasto.pl 

- www.centrumpaderewskiego.pl 

- www.oajadwiga.pl/ 

http://www.skamienialemiasto.pl/
http://www.centrumpaderewskiego.pl/
http://www.oajadwiga.pl/

