
PROGRAM 6 DNIOWEJ WYCIECZKI – 19.08 – 24.08.2019r. 

Jura Krakowsko – Częstochowska i 
Go rny Ś ląsk                                 

Dzień 1,   19 sierpnia , poniedziałek 

 Wyjazd  -  godz. 04.00 .Plac PKS Wronki 

Przejazd do Ogrodzieńca .Zwiedzanie zamku Ogrodzieniec – najpiękniejszej i największej 

ruiny na Jurze, przejazd do Podlesia i spacer po rezerwacie Góra Zborów – malownicze skały 

i jaskinie. 

Zakwaterowanie w hotelu Jura Kroczycach  i obiadokolacja 

Dzień 2,  20 sierpnia , wtorek.   

Śniadanie 8.00 .Wyjazd – godz. 9.00 

Ojcowski Park Narodowy. Zwiedzamy Grotę Łokietka, spacer uroczą Doliną Prądnika, po 

drodze oglądamy ruiny Zamku Ojcowskiego, pstrągarnię, Malownicze skały Panieńskie i 

Kawalerskie, Dom pod Koroną, Skałę igła Deotymy, Jaskinię Krowią, Źródełko Miłości, 

Skałę Rękawica i Bramę Krakowską. Następnie zwiedzamy dziedziniec Zamku w Pieskowej 

Skale i oglądamy Maczugę Herkulesa . W drodze powrotnej podjedziemy na punkt widokowy 

na Pustynię Błędowską 

Powrót do hotelu .obiadokolacja, wieczorek powitalny       

Dzień 3,  21 sierpnia, środa.  

Śniadanie 8.00 ,wyjazd – godz. 9.00  

Spacer Grzędą Mirowską , oglądanie ruin zamku w Mirowie, Zwiedzanie Zamku w 

Bobolicach [ Wawel w serialu Korona Królów ]. Przejazd do Żarek, zwiedzanie synagogi i 

cmentarza żydowskiego, zabytkowych stodół oraz wnętrza młynu mechanicznego a także 

Klasztoru Paulinów w Leśniewie i Sanktuarium Matki Boskiej Leśniewskiej. Przejazd do 

Złotego Potoku – malownicze skały, źródła rzek i dworek Krasickich oraz pyszny pstrąg 

Przejazd   na nocleg do hotelu, obiadokolacja, ognisko  

 Dzień 4,   22 sierpnia, czwartek.       

 Śniadanie . 8.00 .Wyjazd – godz. 9.00 

Wyjazd do Tarnowskich Gór. Zwiedzanie rynku i zabytkowej Kopalni Srebra z podziemnym 

rejsem łodziami w sztolni Czarnego Pstrąga oraz Skansenu Maszyn Górniczych. Przejazd do 



Sanktuarium w Piekarach Śląskich, obejrzymy sanktuarium ,”fabrykę świętych” oraz Kopiec 

Wolności. 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Karaoke przy świecach 

 

Dzień 5,  23 sierpnia, piątek.     

Wyjazd  –  godz. 9.00 

Przejazd do Zabrza. Zwiedzanie kopalni węgla kamiennego Guido, zjazd na poziom 170 i 320 

metrów obejrzymy górnicze chodniki i pokłady węgla, pojedziemy podwieszaną kolejką 

górniczą . Przejazd do Katowic zwiedzanie zabytkowej dzielnicy familoków Giszowiec i 

Nikiszowiec, rynku oraz industrialnego centrum Katowic ze Spodkiem  

Powrót do hotelu w Kroczycach, obiadokolacja, wieczór pożegnalny 

Dzień 6 , 24 sierpnia , niedziela     

Przejazd do Wronek . wyjazd - godz. 9.30  

Przejazd do Częstochowy, po drodze zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie. Czas wolny 

Wyjazd do Wronek – godz. 16.00 

 

Noclegi w Hotelu Jura, w pokojach dwu i trzy osobowych z 

pełnym węzłem sanitarnym { www.resortjura.pl.  }                                                                  

Cena wycieczki – 870 zł. od uczestnika { dla osób uprawnionych 

dofinansowanie po wycieczce } przy 45 uczestnikach wycieczki. 

Cena obejmuje przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie  

{śniadania i obiadokolacje}, przewodnika, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów oraz ubezpieczenie. Przy zapisie konieczna 

jest zaliczka w wysokości 200 zł, zwracana tylko w wyjątkowych 

przypadkach. 

Program wycieczki może ulec zmianie.          

 

Zapisy  w biurze KT KZEiR we wtorki w godz.  16.00-18.00, 

pierwszeństwo mają osoby uprawnione. 



 

 

 

 

 


