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Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry-Wisła- Ustroń-Szczyrk
Program ramowy:
1 dzień Wyjazd z miejsc zbiórek w godzinach porannych. Przejazd do
Tarnowskich Gór, wizyta w Zabytkowej Kopalni Srebra – jedynej w
Polsce podziemnej trasy turystycznej umożliwiającej zwiedzanie
podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w
triasowych dolomitach i wapieniach. Od lipca 2017 wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO- zwiedzanie Muzeum Górnictwa,
podziemnej trasy, przepływ łodziami. Przejazd do obiektu.
Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień Śniadanie, przejazd do Wisły-miejscowości rodzinnej Adama
Małysza- spacer deptakiem z Domem Zdrojowym, kościół ewangelicki, Pałacyk Habsburgów, wizyta w
Muzeum Beskidzkim – zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum prezentującej kulturę materialną górali Beskidu
Śląskiego związaną z takimi dziedzinami życia jak: pasterstwo, rolnictwo, tkactwo, bednarstwo czy ciesielstwo.
Następnie zwiedzanie najbardziej urokliwych zakątków miejscowości z okien „ Ciuchci Wiślańskiej”. Przejazd
do Ustronia- wizyta w Leśnym Park Niespodzianek- jedynym w swoim rodzaju parku, niekonwencjonalnym
ogrodzie zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i
edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego- spacer ścieżką edukacyjną, m.in pokazy lotów
ptaków drapieżnych i sów, alejka bajkowa z ruchomymi ekspozycjami bajek, centrum Edukacji PrzyrodniczoLeśnej. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień Śniadanie, Szczyrk - wjazd kolejką linową na szczyt Skrzycznego -najwyższy w Beskidzie Śląskim 1257
m, skąd roztacza się wspaniały widok na okoliczne szczyty i pasma górskie. Przejście na Małe Skrzyczne,
Malinowską Skałę do Przełęczy Salmopolskiej, powrót do Szczyrku. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
Termin: do uzgodnienia
Cena: 299 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra)
319 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra)
349 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra)
Cena zawiera:
 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;
 2 noclegi (pokoje z łazienkami);
 2 śniadania, 2 obiadokolacje;
 opieka pilota-przewodnika;
 ubezpieczenie NNW -SIGNAL IDUNA.
Dodatkowo płatne:
 bilety wstępu ok. 85 zł/os (Kopalnia Srebra, Muzeum Beskidzkie, kolejka linowa wjazd SzczyrkSkrzyczne, Leśny Park Niespodzianek).
Uwaga!
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych sytuacji
których nie możemy przewidzieć.
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