
PROGRAM 6 DNIOWEJ WYCIECZKI – 07.08 – 12.08.2023 r. 

Opolszczyzna . Szlakiem Piasto w 
S ląskich .                                

Dzień 1,   07. sierpnia,  poniedziałek 

 Wyjazd - godz. 05.00. Przystanek PKS przy PKP Wronki. Lubiąż – największe opactwo 

cysterskie w Polsce. Przejazd do Legnicy . Spacer z przewodnikiem po mieście .Czas wolny. 

Przejazd do Oławy do hotelu na obiadokolację  - 18.00            

 Dzień 2,  08 sierpnia, wtorek.   

Śniadanie 7.30 .Wyjazd – godz. 9.00 

  Zamek w Mosznej z 99 wieżami i 365 komnatami, zwiedzanie wnętrz, spacer po parku 

otacząjącym zamek. Czas wolny. Przejazd na Górę św. Anny- Bazylika z cudowną figurą św. 

Anny , Klasztor , kalwaria.  Pomnik Czynu Powstańczego , amfiteatr 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, wieczorek powitalny       

Dzień 3,  09 sierpnia,  środa.  

Śniadanie 8.00 Wyjazd – godz. 9.00  

 Najciekawsze miejsca w Nysie – Bazylika, Fontanna Trytona , Dwór Biskupa, Fort Prusy , 

Otmuchów – Zamek, okolice jeziora, Paczków – muzeum motoryzacji , rynek . Czas wolny 

Zwiedzanie sztolni w kopalni złota w Złotym Stoku. 

Przejazd  na nocleg do hotelu, obiadokolacja.  

 Dzień 4,   10 sierpnia,  czwartek.       

 Śniadanie  8.00 Wyjazd – godz. 9.00 

 Najciekawsze miejsca w Prudniku – Muzeum Ziemi Prudnickiej, rynek, Głuchołazy – rynek, 

park zdrojowy, Przednia Kopa. .Czas wolny . Spacer po Górach Opawskich 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  

Dzień 5,  11 sierpnia,  piątek  

Śniadanie 08.00 - Wyjazd – godz. 9.00 

Zwiedzanie Muzeum Piastów w Brzegu, przejazd do Opola. Muzeum Polskiej Piosenki. Wieża 

Piastowska, amfiteatr, Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki .Czas wolny 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, wieczór pożegnalny 

 

 



Dzień 6 , 12 sierpnia, sobota    

Śniadanie 08.00 - Wyjazd - godz. 9.00  

Przejazd do Opola . Spacer po opolskim Rynku i Starym Mieście, rejs statkiem po Odrze. Czas 

wolny. Muzeum wsi opolskiej w Bierkowicach. Wyjazd do Wronek – godz. 17.00   

Przyjazd do Wronek ok.22.00 

 

Noclegi w Hotelu Oławian w Oławie w pokojach dwu i trzy 

osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( www.olawianhotel.pl. )                                               

Cena wycieczki – 1400 zł od uczestnika (dla osób uprawnionych 

25 % dofinansowanie po wycieczce) przy 45 uczestnikach 

wycieczki. Cena obejmuje: przejazd autokarem, noclegi, 

wyżywienie [śniadania i obiadokolacje - 170 zł osobodzień], 

przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs 

statkiem oraz ubezpieczenie. Przy zapisie konieczna jest zaliczka 

w wysokości 300 zł, zwracana tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Program wycieczki może ulec zmianie.          

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w biurze zarządu Koła we 
wtorki godz. 16.00 – 18.00. Pierwszeństwo mają członkowie 
Związku i ich małżonkowie oraz osoby uprawnione! 

 

 

 

 

http://www.olawianhotel.pl/

