Wycieczka 3 – dniowa NR 2

Pszczyna, Wadowice, Klucze
Ogrodzieniec, Lanckorona
Tarnowskie Góry, Oświęcim
Kalwaria Zebrzydowska
W programie:

 Zamek

w Pszczynie: piękna rezydencja magnacka, zachwycająca

oryginalnym wyposażeniem, najpiękniejsza rezydencja na Śląsku i jedna z
najcenniejszych w Polsce, niezapomniane wrażenia i podziw dla dawnych
właścicieli i budowniczych, fantastyczne wnętrza XIX i XX wieku (komnaty, salony,
galerie, biblioteka, schody paradne, westybul, Apartamenty i inne),park

 Dom Rodzinny Jana Pawła II: muzeum odwiedzane przez około 800 tys.
turystów rocznie, wiedza na temat życia i nauczania JP II

 Czas na degustację „Papieskich Kremówek”
 Zamek Ogrodzieniec: jedne z najpiękniejszych ruin na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd, fantastyczne widoki, widmo Czarnego
Psa z Ogrodzieńca, wapienne ostańce, historia sięgająca XV wieku

 Pustynia

Błędowska „Polska Sahara”: największy w Polsce obszar

lotnych piasków o długości ok. 10 km. i szerokości 4 km., kiedyś miejsce
występowania fatamorgany, miejsce ekranizacji filmu „Faraon” wg. powieści
Bolesława Prusa, specyficzny krajobraz

 Lanckorona:

unikalna miejscowość, kiedyś ulubione miejsce wypoczynku
malarzy, pisarzy i artystów, piękne krajobrazy, urokliwe drewniane domki, jedna
z najpiękniejszych wsi w Małopolsce

 Zabytkowa Kopalna Srebra w Tarnowskich Górach: podziemne

korytarze położone 40 m pod powierzchnią ziemi , szlak turystyczny o długości

1740 m, zjazd windą, pływanie łodziami w podziemnych korytarzach, skansen
maszyn parowych , na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego

 Auschwitz-Birkenau:

Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i
Zagłady, miejsce pamięci i muzeum, z listy UNESCO

 Sanktuarium

w Kalwarii Zebrzydowskiej: bazylika, kaplica z

cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, klasztor, 42 dróżki kalwaryjskie,
Misteria Pasyjne Męki Pańskiej(Wielkiego Tygodnia) – najbardziej znane i okazałe
uroczystości religijne w Polsce, z listy UNESCO

Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ bilety wstępu do zamku w
Pszczynie, Domu JPII, zamku, kopalni z pływaniem łodziami, obozu ♦ noclegi (2) ♦
śniadania (2), obiadokolacje (2) ♦ opłaty parkingowe ♦ słodycze, losowaną
niespodziankę ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości? !! ZADZWOŃ !!

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

