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Oferujemy Państwu wycieczki do najciekawszych miejsc Śląska i Małopolski. Zapewniamy
organizację transportu, rezerwacje oraz przewodników. Bilety wstępu do zabytków i muzeów
nie są uwzględnione, kwestię programu imprez i związanych z nim opłat należy wcześniej z
nami uzgodnić.
1. Bielsko-Biała
- Wytwórnia Filmów Rysunkowych - prezentacja realizacji filmów animowanych.
Zwiedzanie obejmuje
wykład na temat animacji
(ze szczególnym uwzględnieniem filmu rysunkowego), zwiedzanie pracowni: animacji i malarni
(skanowanie i malowanie komputerowe), pokoju zdjęć i sali nagrań dźwięku, projekcję filmów
animowanych.
- Dom Przyrodnika - prywatne muzeum istniejące już ponad 20 lat. Dom Przyrodnika
eksponuje jedną z największych w Europie kolekcji spreparowanych motyli i chrząszczy. Zbiór
liczy ponad 20 tys. eksponatów. Można tu również obejrzeć wypchane zwierzęta, ptasie jaja i
gniazda.
- Zamek Sułkowskich - Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i
największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Według
legendy w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników, napadających na
podróżujących kupców. Książę opolski Kazimierz († 1229/30) miał zdobyć ową fortalicję i
wytępić zbójców, zaś w miejscu tym wystawić zameczek myśliwski, który z czasem
rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.
Najstarsze części zamku pochodzą z XIV wieku, przez następne stulecia był stopniowo
rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w
system fortyfikacji Bielska, zarazem tworzącego najsilniejszy element jego obwarowań. Przez
stulecia pełnił rolę śląskiej warowni granicznej, najpierw strzegąc granicy księstw dzielnicowych
cieszyńskiego i oświęcimskiego, od połowy XV wieku granicy państwowej czesko-polskiej, a od
1526 roku austriacko-polskiej. Od końca XVI wieku rola obronna zamku malała i przekształcał
się on coraz bardziej w rezydencję szlachecką. Współczesny wygląd budowli pochodzi z
czasów ostatniej wielkiej przebudowy z 2 połowy XIX wieku, która zatarła całkowicie jej dawne
cechy stylowe.
- Starówka - Bielska Starówka powstała w oparciu o akt lokacji na prawie niemieckim
zapewne jeszcze końcem XIII wieku. Zaplanowane i rozmieszczone zostały kwartały zabudowy
i sieć ulic. Do dziś widoczny jest charakterystyczny średniowieczny układ placu (Rynku) i
odchodzących od niego prostopadłych ulic. W obrębie starówki znajdują się nie tylko zabytkowe
kamienice i Rynek, ale również Zamek oraz kościół św. Mikołaja. Granice Starówki wyznaczają
ulice Orkana, Zamkowa, Sobieskiego oraz ulica Schodowa. Prace archeologiczne
przeprowadzone w latach 1962-65 wykazały istnienie dwóch linii umocnień - wewnętrzną z
basztami i zewnętrzną. Fragmenty zewnętrznych murów widać dzisiaj na ulicy Orkana (dawna
ulica Węglowa - tutaj kończyły swoją trasę wozy z węglem), wtopione w partery domów. Od
zachodu przy ulicy Cieszyńskiej znajdowała się niegdyś Brama Górna, od wschodu u zbiegu
ulicy Orkana i Wzgórze - Brama Dolna. Od północnego zachodu, u wylotu ulicy Krętej
znajdowała się brama dla pieszych. Bielsko otrzymało prawo do cotygodniowego targu oraz do
posiadania składu soli. Tak więc na Rynku co tydzień gromadzili się mieszkańcy i okoliczni
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kupcy. W pierzei wschodniej znalazł sobie miejsce skład soli (od 1440 roku). W XVIII i XIX
wieku na Rynku przy obecnej ulicy Celnej mieścił się Urząd Celny. Bielska Starówka to zabytek
najwyższej rangi na terenie Bielska.
- Wzgórze z pomnikiem-fontanną Syrenki w centrum miasta na placu przylegającym do ul.
3 Maja, od którego odchodzi Przechód Schodowy, w sąsiedztwie Domu Technika i hotelu
President. Przedstawia warszawską syrenkę, w kształcie bardzo zbliżonym do pomnika w
Warszawie nad Wisłą.
- Dom Tkacza - ekspozycja zewnętrzna Muzeum w Bielsku-Białej - położony jest na
terenie historycznego Górnego Przedmieścia, istniejącego od pierwszej połowy XV wieku i
zamieszkiwanego przez sukienników bielskich. Celem ekspozycji w Domu Tkacza jest próba
zrekonstruowania wnętrza jako domu i warsztatu sukienniczego należącego do mistrza
cechowego - starszego cechu, a więc przedstawiciela najwyższych władz cechowych.
Aranżacja ukazuje funkcjonowanie domu na przełomie XIX i XX wieku, czyli w okresie
schyłkowym dla ręcznej wytwórczości, od drugiej połowy XIX wieku w bardzo szybkim tempie
wypieranej przez warsztaty mechaniczne.
2. Bielsko-Biała
- Wycieczka w góry – wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię skąd można podziwiać
panoramę Bielska-Białej, przejście szlakiem górskim do schroniska na Szyndzielni, dalej na
Klimczok. Powrót szlakiem turystycznym do Wapienicy.
{phocagallery view=categories|categoryid=11|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
3. Pszczyna
- Starówka - Pszczyńska Starówka zachowała tradycyjny, średniowieczny układ urbanis
tyczny. Centralnym placem jest piękny i rozległy
Rynek
, otoczony odrestaurowanymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. Granice średniowiecznego
układu przestrzennego wyznaczają ulice: Warowna, Piwowarska i Basztowa. Jedną z
najbardziej urokliwych uliczek jest tutaj Piastowska prowadząca od Rynku w kierunku dworca
PKP. U jej wylotu stoi ciekawe Muzeum Prasy Śląskiej. Zabytkową zabudowę Rynku stanowią:
neorenesansowy
Ratusz,
budynek "Warty
"
z Bramą Wybrańców,
kościoły
- katolicki i ewangelicki (przylegający do Ratusza), jak również dawna winiarnia, zwana
Frykówką
.
- Zamek - Muzeum Wnętrz Pałacowych prezentuje XIX i XX wieczne wspaniałe wnętrza,
komnaty, salony, galerie, biblioteka, schody paradne, westybul
. Apartamenty
cesarskie - z
rekon
struowane wnętrza Apartamentu Cesarza, sypialnia Cesarza, garderoba, gabinet,
salon Dębowy, sypialnia Cesarzowej.
W "Gabinecie miniatur", którego nazwa nawiązuje do dawnych pomieszczeń kolekcjonerskich,
zgromadzono prawie dwieście miniatur, sylwetek i płaskorzeźb. Zbrojownia usytuowana jest w
gotyckich piwnicach zamku. W sześciu kolejnych, sklepionych pomieszczeniach oraz
przylegającym do nich korytarzu eksponowane jest europejskie i orientalne uzbrojenie z okresu
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od XVI po początek XX wieku. W zbrojowni prezentowana jest broń zaczepna i ochronna,
przeznaczona do prowadzenia walki oraz broń myśliwska, sportowa i pojedynkowa.
- Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” powstał w 1975 roku i jest jedną z wielu atrakcji
Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Na powierzchni 2 ha znajduje się kilkanaście zabytków
architektury drewnianej z okolic Pszczyny, pochodzących w większości z XIX wieku.
- Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego - jedno z kilku w Polsce Muzeów Prasy i
Drukarstwa, mieszczące się w kamieniczce z końca XVIII w. Wśród eksponatów: zbiory dawnej
prasy i maszyny drukarskie z XIX i pocz. XX w., z możliwością własnoręcznego odbicia
pamiątkowego druku. Przy muzeum "Izba u Telemanna" z kolekcją zabytkowych instrumentów
muzycznych.
- Izba Telemana – salonik dawnych instrumentów muzycznych.
- Zagroda Żubrów - Zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki można spotkać...
żubra. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazowej Zagrody Żubrów, która powstała na
terenie zabytkowego parku, w części zwanej „Zwierzyniec”. Na blisko 10 hektarach
wybudowano dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz
magazynami karmy. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby
niepełnosprawne mogą wyjechać windą. W zagrodzie, obok żubrów, można jeszcze zobaczyć
muflony, jelenie, daniele i sarny. A zwiedzając ekspozycje w budynku edukacyjnym zapoznać
się z fauną i florą ziemi pszczyńskiej. Niezapomnianych wrażeń dostarczy także przygotowany
w konwencji trójwymiarowej film o żubrach.
{phocagallery view=categories|categoryid=9|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
- Goczałkowice-Zdrój – jedyne na śląsku uzdrowisko. Na terenie gminy znajduje się
zapora na Wiśle Jezioro Goczałkowickie. Sztuczny zbiornik
wodny
utworzony na
Wiśle w 1956 r. Zajmuje powierzchnię 3200 ha, ma pojemność 168 mln m³. Jest to zbiornik
retencyjny zaopatrujący w wodę pitną wiele miast śląska. Pełni on także inne funkcje, jak:
przeciwpowodziową, technologiczną oraz wodociągową.
- jeden z obiektów "Szlaku Śląskich Drewnianych Kościółków" w Wiśle Małej, Łące lub
Grzawie jako przykład zabytkowej architektury drewnianej.
4. Tychy
– zwiedzanie Browarów Książęcych w Tychach. Zlokalizowane na terenie Tyskich
Browarów Książęcych, pierwsze w Polsce muzeum piwa doskonale łączące tradycyjną
ekspozycję w zabytkowym budynku z 1902 z nowoczesnym kinem 3D i kioskami
multimedialnymi. Można zwiedzać również funkcjonujący browar szlakiem powstawania piwa.
Na zakończenie zwiedzania - degustacja.
{phocagallery view=categories|categoryid=5|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
- zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego w Promnicach Zameczek Myśliwski w Promnicach to
jedno z nielicznych miejsc na Śląsku, gdzie z dala od miejskiego zgiełku można mile spędzić
czas. Pomimo upływu wielu lat miejsce to zachowało swoją pierwotną formę nadaną mu w 1868
roku. Drewniane stropy, skrzypiące schody i podłogi zachowały się w niemal nienaruszonym
stanie…
5. Kraków
- Wzgórze Wawelskie (Zamek Królewski z Katedrą, Smocza Jama), Stare Miasto (Trakt
Królewski, Rynek Staromiejski, Kościół Mariacki, Barbakan, Planty, Brama Floriańska, Muzeum
Czartoryskich, Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, forty XIX-w twierdzy).
{phocagallery view=categories|categoryid=7|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
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6. Tarnowskie Góry
– Zabytkowa Kopalnia Srebra. Fragment kilkudziesięciokilometrowych podziemnych
wyrobisk, chodników i sztolni odwadniających kopalń rud ołowiu, srebra i cynku, działających od
XV do początku XX w. Poprowadzona tu na głębokości ok. 40 m podziemna trasa turystyczna
ma 1700 m długości, w tym 270-metrowy odcinek pokonywany łodziami.
W podziemiach Kopalni stała temperatura 10°C. Podziemia wpisane na prestiżową Listę
Pomników Historii. W budynku nadszybia znajduje się ekspozycja muzealna, bar i sklepik z
pamiątkami, obok - skansen maszyn parowych, a w pobliżu biegnie kolej wąskotorowa Bytom Miasteczko Śląskie. W odległości 4 km - Sztolnia Czarnego Pstrąga. Dodatkowo po trudach
zwiedzania proponujemy wypoczynek w Aquaparku lub zakupy w centrum handlowym Silesia
City Center w Katowicach.
{phocagallery view=categories|categoryid=12|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
7. Oświęcim
– zwiedzanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na terenie obozu Auschwitz I
naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet, tu miały miejsce pierwsze eksperymenty
uśmiercania przy użyciu Cyklonu B, tu mordowali pierwsze masowe transporty Żydów, tu
prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach, tu wykonywali większość egzekucji
przez rozstrzelanie, tutaj też mieścił się centralny areszt obozowy w bloku nr 11 dla więźniów z
wszystkich części obozowego kompleksu, a także główna komendantura obozu i większość biur
SS. Stąd władze obozowe kierowały dalszą rozbudową kompleksu obozowego.
W obozie Birkenau naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których
zamordowano około miliona Żydów. Birkenau był jednocześnie największym obozem
koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych, w większości drewnianych baraków), w którym w
1944 r. przebywało ponad 100 tys. więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Na blisko 200
ha zachowały się ruiny komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami, prymitywne
baraki więźniarskie oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg.
8. Zabrze
– zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla kamiennego GUIDO. Unikatowy w skali
europejskiej fragment kopalni założonej w 1855 r., po zakończeniu eksploatacji pełniącej
funkcję węzła odwadniającego, kopalni doświadczalnej, a od 1982 - Skansenu Górniczego.
Szybem "Kolejowy" odbywa się zjazd na głębokość 170 m i 320 m, gdzie w zachowanych
wyrobiskach, chodnikach i komorach wyeksponowano narzędzia i maszyny górnicze.
{phocagallery view=categories|categoryid=6|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
9. Wycieczka objazdowa „Duża Pętla Beskidzka” - Żywiec, Węgierska Górka (fort
"Wędrowiec"),
Kamesznica
(dwór A. Potockiej, park),
Koczy Zamek
(panorama Beskidu Śląskiego i Żywieckiego),
Koniaków
(Izba Twórcza),
Istebna
("Chata Kawuloka", "Izba Ekologiczna"),
Jaworzynka
(skansen "Na Grapie")
, Wisła Czarne
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(pałacyk prezydenta I. Mościckiego, zapora i jezioro),
Ustroń
(wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię lub wejście na Równicę - "Czarcie Kopyto" lub
Park Leśnych Niespodzianek).
{phocagallery view=categories|categoryid=13|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
10. Wieliczka
- Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny
bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie,
komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na
9 poziomach, sięgających do głębokości 327m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki
górniczej w poszczególnych epokach historycznych.
{phocagallery view=categories|categoryid=14|imagecategories=1|imagecategoriessize=0}
11. Wycieczki przedmiotowe.
Dla zainteresowanych grup organizujemy wycieczki do zakładów i obiektów
przemysłowych np.: FIAT AUTO POLAND w Tychach i Bielsku-Białej, elektrownia RYBNIK,
centrum logistyczne w Będzinie, elektrownia szczytowo-pompowa „Żar” w Porąbce, hotel
„Piramida” w Tychach i wielu innych.

Przedstawiona oferta stanowi tylko mały wycinek oferty turystycznej Polski Południowej.
Podczas pobytu w Polsce możemy na Państwa życzenie zorganizować dowolny rodzaj zajęć
rekreacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Wymaga to jednak wcześniejszego
uzgodnienia.

Aby uniknąć nieporozumień zapraszamy serdecznie do uzgodnienia programu pobytu i
warunków podczas wizyty przygotowawczej.
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