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ATRAKCJE ŚLĄSKA I NIE TYLKO 
2 dni 

 
Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1  

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych z miejsca zbiórki, przejazd (z przerwą na toaletę) do 

Pszczyny. 

• Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie – barokowej rezydencji, której początki sięgają XI 

wieku. Jest to jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków tego 

rodzaju w Polsce z zachowanym oryginalnym wyposażeniem wnętrz. W 

gotyckich piwnicach Zamku znajduje się zbrojownia z unikalnymi 

eksponatami z XVI-XX wieku. Zwiedzanie Muzeum Zamkowego oraz 

Zbrojowni z lokalnym przewodnikiem. Następnie krótki czas wolny i o godz. 

12 wyjazd do Sosnowca. 

• zwiedzanie Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, które posiada w swojej kolekcji 

wspaniałe okazy geologiczne takie jak minerały, meteoryty, skały, repliki zwierząt i roślin. Całość 

wystawy będziemy zwiedzać pod opieką pracownika Muzeum  a tematyka będzie dopasowana 

do wieku uczestników. 

• 16.00 - 18.00 Zwiedzanie Kopalni Guido – unikatowego w skali obiektu 

gdzie zobaczymy jak wyglądała praca górników, techniki wydobycia i 

zabezpieczenia kopalń od XIX wieku do czasów współczesnych. Podczas 

podziemnej podróży w towarzystwie przewodnika trasami turystycznymi 

kopalni poznamy ciekawe historie, legendy i anegdoty dotyczące tego 

wyjątkowego miejsca.  

Przejazd do obiektu hotelowego, zakwaterowanie i nocleg. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu wykwaterowanie a następnie przejazd do  Tarnowskich Gór.  

• zwiedzanie zabytkowej Kopalni Srebra – obiektu wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poznamy miejsce gdzie uruchomiono 

pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową oraz metody wydobywania znajdujących się tu 

„skarbów ziemi”. Spacer (wraz z przewodnikiem) będzie połączony z podziemnym przepływem 

łodziami oraz zwiedzeniem ekspozycji multimedialnej.  

Czas wolny a następnie przejazd do Ogrodzieńca: 

• Zamek Ogrodzieniec – zwiedzanie z przewodnikiem monumentalnych ruin 

zamku pochodzącego z XIV wieku. To największy i najpopularniejszy zamek 

na Szlaku Orlich Gniazd. Możliwość przeprowadzenia gry terenowej. 

Obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną. 
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CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych w Zamku w Pszczynie, Kopalni Guido w Zabrzu, Kopalni Srebra w 
Tarnowskich Górach oraz Zamku Ogrodzieniec; 

• Obiad dwudaniowy dla grupy w pierwszy i drugi dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 

 

 


