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Opole oraz Zamek w Mosznej 
(9 kwiecień 2022 r.) 

 

Opole to kameralne miasto, w którym muzyka przeplata się z historią. Miasto słynie z odbywającego się 
tu od 1963 roku Festiwalu Polskiej Muzyki, na którego scenie występowały największe gwiazdy polskiej 
muzyki. Oprócz miejsc związanych z festiwalem warto również poświecić czas zwiedzenie historycznych 
budowli miasta jak również spacer „opolską Wenecją”. Nasze poznawanie Opolszczyzny zakończymy 
zwiedzaniem baśniowego Zamku w Mosznej.  
 
Ramowy program zwiedzania 
 
Zbiórka uczestników o godz. 3.50 ok, wyjazd z Gorlic o godz. 

04.00.  

Przejazd do Opola, spotkanie z przewodnikiem o godz. 10.00. 

W programie zwiedzania: 

 Rynek z katedrą, kościołem franciszkanów oraz 

wzorowanym na florenckim pałacu Vecchio opolskim 

Ratuszem.  

 Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki 

 Spacer urokliwymi zakątkami położonymi nad kanałem 

Młynówka i romantycznej Opolskiej Wenecji z kolorowymi kamieniczkami odbijającymi się w 

wolno płynącej wodzie. 

 W miarę możliwości zwiedzanie słynnego  Amfiteatru Opolskiego* 

 Zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki – nowoczesna, multimedialna ekspozycja obrazująca 

historię polskiej piosenki, poprzez ekrany dotykowe można obejrzeć wywiady z artystami ich 

sceniczne stroje czy tez posłuchać znanych utworów (zwiedzanie z audiobookiem).  

 Czas wolny na posiłek własny i zakup pamiątek  

 

Przejazd do Mosznej, ok. godz.17.00 zwiedzanie Zamku – 

jednej z największych atrakcji turystycznych Opolszczyzny, 

który przyciąga rzesze turystów swoim bajkowym jakby 

wyjętym z filmów Disneya wyglądem. Dodatkowym atutem 

Zamku jest jego położenie na terenie rozległego parku z 

kilkusetletnimi dębami i lipami. Podczas naszego zwiedzania 

poznamy jego historię i legendy z nim związane jak również obejrzymy znajdujące się tam komnaty. 

 

Powrót do Gorlic w późnych godzinach nocnych. 

  

*zwiedzanie Amfiteatru może nie być możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora (na terenie 

Amfiteatru odbywają się różnego rodzaju imprezy i eventy). 

 
 

CENA 145,00 zł/os ZAWIERA: 
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 Transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach autokarem; 

 Usługę przewodnika/ opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

 Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

 Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 
 

            

KWOTA 65,00 ZŁ/OS  

jest obligatoryjna i przeznaczona jest na realizację programu turystycznego 
(bilety wstępu do Muzeum Polskie Piosenki, Zamku w Mosznej oraz usługę przewodnika lokalnego) 

 
 
 

UWAGA!!! 
 Dla grup mniejszych niż  40 osób organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

 W przypadku znacznych podwyżek cen paliwa oraz znaczących wzrostów kursu walut organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny – nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej.  

 Warunkiem potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości wyjazdu, 
pozostałą kwotę trzeba wpłacić 30 dni przed imprezą turystyczną. 

 W trakcie wyjazdu uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. 

 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie niezwłocznie 

poinformowany. 

 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi 

z COVID 19. 

 

 
 

Zdjęcia pochodzą ze strony https://pixabay.com/pl/ 

 

 
 
 
 


