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Wycieczki - Rok szkolny 2018-19
Szanowna Dyrekcjo Szkoły, 

Szanowne Grono Pedagogiczne, 
Szanowni Rodzice!

Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach 

pragnie przedstawić Państwu 
ofertę organizacji wyjazdów szkolnych.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu chcielibyśmy zapewnić Państwa 
o profesjonalnym przygotowaniu imprezy, 

która może być zrealizowana w każdym zakątku Polski jak i zagranicą  
- zgodnie z Państwa preferencjami. 

Dołożymy wszelkich starań aby impreza turystyczna zainteresowała 
nawet najbardziej wymagającego uczestnika.

Posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych nr 234.

Współpracujemy ze znakomitą kadrą licencjonowanych pilotów i przewodników 
którzy są doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 W niniejszej publikacji przedstawiamy przykładową ofertę kilkunastu wyjazdów. 
Oczywiście każde zamówienie traktujemy indywidualnie i na Państwa zapytanie 

możemy przygotować dokładne oferty imprez turystycznych, 
dopasowanych do Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy

Górnośląski Oddział PTTK - Biuro Podróży
40-098 Katowice, ul. Rynek 13, tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29

www.pttk.katowice.pl  ●  e-mail: pttk@pttk.katowice.pl
Jesteśmy na Facebooku!
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Wycieczki 1-dniowe dla najmłodszych
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Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy kilka propozycji wycieczek, które zainteresują - jak są-
dzimy - nawet najbardziej wymagających. Jak w przypadku innych naszych propozycji, możemy 
każdą ofertę dopasować do indywidualnych życzeń i potrzeb nauczyciela, dzieci i szkoły.

Zatorland w Zatorze

Zatorland tworzy 5 parków tj. Park Ruchomych Dinozaurów, Park Owadów, Park Mitologii na Wo-
dzie, Park Św. Mikołaja oraz Park Bajek i Wodnych Stworzeń. Dinozatorland - Park Ruchomych Dino-
zaurów to pierwszy w Polsce park z dinozaurami, które poruszają się i wydają dźwięki.

Rodzinny Park Atrakcji w Rybniku

Rodzinny Park Atrakcji to dwa parki tematyczne, skamieniałości i minerały, zwierzęta, urządzenia re-
kreacyjne, wiele gier i atrakcji. Park Dinozaurów - to miejsce, które pozwala cofnąć się w czasie do 
zamierzchłej epoki, gdy te potężne gady władały niepodzielnie naszą planetą.

Leśny Park Atrakcji w Ustroniu i spacer na Równicę

Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z natu-
rą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. 

Miasteczko Twinpigs - Westernowy Park Rozrywki w Żorach

Miasteczko Twinpigs przygotowało dla szkół specjalną ofertę, skierowaną zarówno dla całej szkoły 
np. w formie pikniku szkolnego, dnia integracyjnego, jak również dla indywidualnej klasy.

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu

Od leśników dzieci dowiedzą się wielu ciekawych informacji o regionie, o lesie i pracy w lesie,  
o leśnych zwierzętach i roślinach.

Cena: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Na zakończenie każdej wycieczki proponujemy zorganizować ognisko z kiełbaskami. 



Wycieczki 1-dniowe
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Babiogórski Park Narodowy

Doliną Rybnego Potoku

Ścieżka daje możliwość zaznajomienia się z zamieszkującymi tereny BgPN ssakami, ptakami, ryba-
mi, płazami i gadami. Dowiadujemy się również o roślinności przypotokowej jak również o sukcesji  
wtórnej i o biologicznych oczyszczalniach.

Kolor znaków: zielony
Długość ścieżki: 3,5 km
Czas przejścia: 1 h 30 min

Jak chronimy babiogórską przyrodę

Babia Góra dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym objęta jest najwyższą formą ochrony - par-
kiem narodowym. O występujących formach ochrony przyrody na Babiej Górze jak również o rezer-
wacie Biosfery Babia Góra, dowiemy się podczas wędrówki ścieżką „Jak chronimy babiogórską przy-
rodę”.

Kolor znaków: zielony
Długość ścieżki: 3,5 km
Czas przejścia: 1 h 45 min

Echa pierwotnej puszczy karpackiej

Trasa ścieżki prowadzi w większości po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, skrajem Kniei 
Czatożańskiej. Pozwala zapoznać się ze zbiorowiskami roślinnymi występującymi na terenie pierwot-
nej puszczy karpackiej, ale także ze zbiorowiskami na terenach ukształtowanych przez działalność 
człowieka.

Kolor znaków: żółty
Długość ścieżki: 8,4 km
Czas przejścia: 4 h

Zapraszamy na wycieczki do Babiogórskiego Parku Narodowego. Poniżej propozycje ścieżek eduka-
cyjnych, których trasy można dowolnie konfigurować, dopasowując tematykę do potrzeb klasy.



Wycieczki ● Rok szkolny 2018-19 5

Wycieczki 1-dniowe
Śladami Wawrzyńca Szkolnika

Ścieżka daje możliwość zaznajomienia się z charakterystycznymi elementami architektonicznymi bu-
downictwa Babiogórców. Została nazwana imieniem Wawrzyńca Szkolnika, popularyzatora oświaty 
i turystyki w Zawoi, który był jednym z pierwszych przewodników babiogórskich.

Kolor znaków: niebieski
Długość ścieżki: 3,5 km
Czas przejścia: 1 h 30 min

U źródlisk Morza Czarnego

Grzbietem babiogórskiego masywu przebiega europejski dział wodny oddzielający zlewisko Morza 
Czarnego od zlewiska Morza Bałtyckiego. Podczas wędrówki ścieżką dowiadujemy się o hydrologii,  
o pasterstwie, gospodarce leśnej, obszarach chronionych jak również o tradycji i kulturze.  

Kolor znaków: czerwony
Długość ścieżki: 3,7 km
Czas przejścia: 2 h 30 min

W reglu dolnym

Podczas wędrówki ścieżką zaznajamiamy się z drzewostanem lasów babiogórskich, jak również z wy-
stępującymi zbiorowiskami roślinnymi.

Kolor znaków: niebieski
Długość ścieżki: 2,8 km
Czas przejścia: 1 h 45 min

Babia Góra bez granic

W wyniku współpracy Babiogórskiego Parku Narodowego i Chranenej Krajinny Oblast Horna Orawa 
została otwarta polsko-słowacka ścieżka edukacyjna. Ścieżka ta przebiega od Markowych Szczawin 
- szlakiem czerwonym przez Przełęcz Brona do szczytu Babiej Góry, a następnie do schroniska Slana 
Voda na Słowacji - szlakiem żółtym. Dzięki tej ścieżce możliwe jest dokładniejsze poznanie przyrody 
zarówno stoków północnych jak i południowych Babiej Góry w ciągu jednego dnia. Można komplek-
sowo poznać cały masyw, występującą tu piętrowość roślinności, czy też słowackie torfowiska.
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Wycieczki 1-dniowe
Z Zawoi przez Diablak do Lipnicy

Masyw Babiej Góry posiada bardzo duże walory dydaktyczne. Podążając tą ścieżką w przeciągu kilku 
godzin można zapoznać się z wieloma występującymi tu zjawiskami przyrodniczymi jak również z mo-
delowym układem piętrowym Babiej Góry.

Kolor znaków: żółty od Zawoi Centrum do Lipnicy
Długość ścieżki: 18,5 km
Czas przejścia: 8 h

Mokry Kozub!!!

Ścieżka poprowadzona w sąsiedztwie dyrekcji BgPN na Mokry Kozub (842 m n.p.m.) i dalej do Zawoi 
Markowej, gdzie znajduje się „Polanaka Odkrywców”. 
Na trasie znajduje się 11 przystanków m.in.: 
● „Z biegiem rzeki” 
● „Wyprawa do wnętrza ziemi”
● „U bram lasu” 
● „Sięgając chmur” 
● „Leśna klasa”. 
Mokry Kozub to miejsce z którego roztacza się przepiękny widok na Babią Górę i Zawoję położoną  
w dolinie rzeki Skawicy.

Kolor znaków: żółty od dyrekcji BgPN przez Mokry Kozub do Zawoi Markowej
Długość ścieżki: 2 km
Czas przejścia: 1 h 30 min

Cena wycieczek 1-dniowych do Babiogórskiego Parku Narodowego: od 57,0 zł od osoby  
(przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej do BbPN z noclegiem w Zawoi.
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Wycieczki 1-dniowe

Lipowa, Skrzyczne
Ścieżka dydaktyczna „Dolina Zimnika”

Długość ścieżki: 1,5 km

Czas przejścia: 2 h

Przystanek 1. Poznajemy podstawowe gatunki lasotwórcze. 
Przystanek 2. „Ptaki sprzymierzeńcami lasu”
Sikorka bogata, dzięcioł duży, puszczyk, myszołów, głuszec. Na drzewach rosnących w rejonie na ta-
blicy informacyjnej umieszczono budki lęgowe dla: sikor, kowalików, dzięciołów, szpaków.
Przystanek 3. „Młode Pokolenie Lasu” 
Odnowienie naturalne - odnowienie sztuczne. Patrząc na przeciwległy stok widzimy efekty pracy  
leśników w postaci upraw zmieniających skład gatunkowy z litych świerczyn, na dostosowane  
do siedliskowego typu lasu, drzewostany mieszane z udziałem buka, jodły, modrzewia, jawora.
Przystanek 4 „Potok Zimnika” 
Czysta woda źródłem życia. W korycie potoku na całej długości widzimy profil skalny charakterystycz-
ny dla utworów piaskowca godulskiego. 
Przystanek 5 „Dokarmianie zwierzyny” 
W pobliżu przystanku stoi paśnik oraz lizawka dla zwierzyny płowej. 
Przystanek 6. „Główne składniki Lasu” 
Przystanek ten usytuowano na składzie leśnym gdzie można przyjrzeć się pułapkom feromonowym 
różnego typu. 
Przystanek 7 „Szkółka leśna” 
Tablica informacyjna przedstawia główne gatunki drzew hodowlanych na szkółkach leśnych.

Dodatkowe atrakcje:
●  Wejście na Skrzyczne przez Malinowską Skałę - ok. 4 h, ze Skrzycznego zjazd do Szczyrku kolejką.

Cena: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika.
Cena nie obejmuje: biletów na kolejkę.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem w Szczyrku.
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Wycieczki 1-dniowe

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”

Długość ścieżki: 1,5 km
Czas przejścia: 1 h

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Olza zlokalizowana jest w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
i stanowi jego integralną część pogłębiającą wiedzę oraz informacje przyrodnicze uzyskane w OEE. 
Główną ideą wyboru tematyki ścieżki było ułatwienie realizacji programu szkolnego w zakresie edu-
kacji przyrodniczej i geograficznej, a także przybliżenie działań leśników mających na celu rozwój po-
wierzonego ich opiece lasu. Ścieżka przebiega w dolinie rzeki Olzy. Na długości półtora kilometra za-
projektowano dziesięć stanowisk oznaczonych barwnymi tablicami poglądowymi. W kilku miejscach 
rozmieszczono ławy pozwalające na prowadzenie zajęć w leśnej scenerii.

Wolierowa Hodowla Głuszców

W celu pokazania płochliwych głuszców wszystkim chętnym gościom odwiedzającym Nadleśnictwo 
Wisła, została wybudowana specjalna Woliera Pokazowa. Można tutaj przez lustra weneckie zajrzeć 
do środka takiej woliery nie narażając głuszców na niepotrzebny stres.

Muzeum Świerka Istebniańskiego

Przy szkółce leśnej Wyrchczadeczka istnieje Muzeum Świerka Istebniańskiego, gdzie można się zapo-
znać z historią i dniem dzisiejszym sławnych drzewostanów świerkowych rosnących na terenie Isteb-
nej, w pobliżu szkółki drzewostan pokazowy. Muzeum jest integralną częścią szkółki leśnej oraz Kar-
packiego Banku Genów, które stanowią bardzo dobrą bazę dla działalności edukacyjnej. Tutaj również 
istnieje możliwość zorganizowania prelekcji, ogniska i pokazania piękna beskidzkich lasów.

Cena: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem w Jaworzynce.

Istebna, Jaworzynka, Koniaków
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Brenna i okolice
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Góra Bucze”

Początek ścieżki: centrum Górek Wielkich, przed mostem na rzece Brennicy.
Ścieżka dydaktyczna może być początkiem wycieczki górskiej na Równicę lub Błatnią.

Długość ścieżki: ok. 4 km

Czas przejścia: 1 h 45 min

Ścieżka rozpoczyna się w Centrum Górek Wielkich i biegnie pętlą po górze Bucze. Na trasie ustawiono 
7 tablic dydaktycznych zawierających skrót informacji o walorach przyrodniczych kolejnych etapów 
ścieżki, która składa się z sześciu odcinków.

Odcinek I - Znad rzeki Brennicy na Górę Bucze
Odcinek II - Przez las grądowy
Odcinek III - Wśród osobliwości florystycznych
Odcinek IV - Przez las przekształcony
Odcinek V - Na pograniczu lasu i łąki
Odcinek VI - Przez jar z cieszynianką wiosenną

Dodatkowe atrakcje:
●  Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej. Muzeum mieści się w byłym domku ogrodnika dawnego ma-

jątku Kossaków.
●  Chlebowa Chata - położona w malowniczej beskidzkiej dolinie rzeki Brennicy zaprasza na spotkanie 

z okruchem tradycji: wypieku chleba, wyrobu masła i sera, pozyskiwania miodu.
●  Wejście na Równicę lub Błatnią.

Cena: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem w Brennej.
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Ścieżka geologiczna „Kamieniłom Kielniki”

Zapraszamy na spacer po dnie jurajskiego morza. Czy to możliwe? Ależ tak! Miliony lat temu, na ob-
szarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim gąbki, kora-
lowce, amonity. W poznaniu tajemnic tej krainy pomoże ścieżka geologiczna „Kamieniołom Kielniki”.

Długość ścieżki: 5,3 km
Czas przejścia: 2,5 h

Nasza ścieżka znajduje się na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w gminie Olsz-
tyn koło Częstochowy, na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Dogodna lokalizacja - zaled-
wie 10 km od głównej trasy Warszawa-Katowice.
Ścieżka powstała dzięki współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z samorządem gminy Olsz-
tyn. W nieczynnym kamieniołomie Kielniki, który odsłonił wnętrze wapiennego wzgórza, można zoba-
czyć skamieniałości - gąbki i amonity - oraz zapoznać się z elementami budowy geologicznej terenu. 

„Dróżki św. Idziego”

Długość ścieżki: 8 km
Czas przejścia: 4 h

Szlak ma swój początek w Olsztynie. Przebiega przez rezerwat Sokole Góry do Zrębic i kończy się przy 
zabytkowym kościele pw. św. Idziego w Zrębicach. Długość - oznaczonego zielonym kolorem - szlaku wy-
nosi 8 km. Na trasie znajduje się wiele obiektów, które warto zobaczyć: Ruchoma Szopka Olsztyńska, 
Góra Biakło, Jaskinie w rezerwacie Sokole Góry oraz miejsca związane ze św. Idzim: Skałki św. Idziego, 
Żródełko św. Idziego, kapliczka św. Idziego oraz zabytkowy kościół pw. św. Idziego w Zrębicach. 

Cena: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem w Olsztynie/k Częstochowy.

Olsztyn k/Częstochowy
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Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Garb Tenczyński

Trasa zwiedzania:
Katowice - Wygiełzów - Lipowiec - Alwernia - Mników - Rudno - Tenczynek - Czerna - Katowice

Szlak Jurajski (wariant kroczycki)

Trasa zwiedzania:
Katowice - Niegowonice - Ogrodzieniec - Kroczyce - Bobolice - Mirów - Katowice

Szlak Jurajski (wariant pilicki)

Trasa zwiedzania:
Katowice - Ogrodzieniec - Pilica - Smoleń - Bydlin - Klucze - Rabsztyn - Katowice

Szlak Ojcowski

Trasa zwiedzania:
Katowice - Olkusz - Sułoszowa - Pieskowa Skała - Grodzisko - Ojców - Katowice

Szlakiem Orlich Gniazd

●  Wariant I
Złoty Potok (muzeum Regionalne, Brama Twardowskiego) - Olsztyn (ruiny zamku).
●  Wariant II
Siewierz (zamek z mostem zwodzonym) - Ogrodzieniec (zwiedzanie zamku, wejście do Parku Miniatur 
gdzie poznać można najciekawsze legendy i historie zamków znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd).

Ceny wycieczek: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem na terenie Jury.
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Mała Pętla Beskidzka

Trasa zwiedzania:
Katowice - Szczyrk - Wisła Czarne - Kubalonka - Istebna - Wisła - Równica - Skoczów - Katowice

Ziemia Żywiecka

Trasa zwiedzania:
Katowice - Bielsko-Biała - Jeleśnia - Korbielów - Sopotnia Wielka - Żywiec - Katowice

Duża Pętla Beskidzka

Trasa zwiedzania:
Katowice - Bielsko-Biała - Straconka - Międzybrodzie - Tresna - Żywiec - Milówka - Liliki - Ochodzita  
- Koniaków - Istebna - Kubalonka - Wisła - Katowice

Hej góry, nasze góry…

●  Wariant I
Wjazd kolejką na Szyndzielnie - przejście piesze górskie na Klimczok - zejście do Szczyrku.
●  Wariant II 
Bielsko-Biała (zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych Bolka i Lolka) - Wisła (przejście Doliną Białej 
Wisełki - jednej z najbardziej malowniczych w Beskidzie Śląskim).

Ceny wycieczek: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem na terenie Beskidów.

Góry...
Zapraszamy na 1-dniowe wycieczki autokarowe do najciekawszych i najpiękniejszych miejsc i miej-
scowości w Beskidach i na Wyżynie Śląskiej. Poniżej propozycje tras, których przebieg i miejsca po-
stoju można konfigurować, dopasowując do potrzeb klasy.
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...doliny i wyżyny
Dolina Soły

Trasa zwiedzania:
Katowice - Bielsko-Biała - Żywiec - Węgierska Górka - Oczków - Tresna - Międzybrodzie Żywieckie  
- Porąbka - Kobiernice - Bulowice - Kęty - Katowice

Szlak „Gwarków i Donnersmarcków”

Trasa zwiedzania:
Katowice - Bytom - Zbrosławice - Kamieniec - Księży Las - Brynek - Tarnowskie Góry - Nakło  
- Świerklaniec - Katowice

Szlak Górnictwa

Trasa zwiedzania: 
Katowice - Zabrze - Repty - Tarnowskie Góry - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Katowice

Ceny jak dla wycieczek w Beskidy (str. 10).

Park Dinozaurów i nie tylko...
●  Wariant I
Opole (krótkie zwiedzanie miasta) - Krasiejów (Park Dinozaurów, Prehistoryczne Oceanarium).

●  Wariant II
Wadowice (miasto rodzinne Papieża Jana Pawła II) - Zator (Park Dinozaurów „Dinozator”).

Cena wycieczek: od 57,0 zł od osoby (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem na terenie Beskidów.
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Miasto z 1000-letnia historią i tradycjami. Już w X w istniała tu osada na Ostrowiu Tumskim pod 
władzą Piastów. Prawa miejskie uzyskał w 1262 r. Miasto przeżyło najazd Tatarów, panowanie Cze-
chów, Prus, a w czasie II wojny światowej zostało mocno zniszczone. Od 1000 r. jest siedzibą biskup-
stwa, które podlegało Gnieznu do 1821 r. Ostrów Tumski  był do końca XIII w. siedzibą władzy świec-
kiej książęcej i kościelnej - to najstarsza część miasta. To również miasto mostów - jest ich aż 117.
Jest też jednym z nielicznych miast w Europie  z fosą stale wypełnioną wodą. 

Podczas wycieczki zwiedzimy i zobaczymy:
●  Ostrów Tumski ze starą zabudowa - stare miasto ●  Zabytkowy Rynek i i jego okolice
●  Ogród japoński ●  Halę Ludową (obiekt światowego dziedzictwa UNESCO) ●  Fontanny grające

Cena: od 75,0 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika,  
przewodnika po Wrocławiu, rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Istnieje możliwość zwiedzania Panoramy Racławickiej. 

Wrocław

Kraków - Królewskim Traktem
Pójdziemy Drogą Królewską od Barbakanu i Bramy Floriańskiej przez Rynek Główny, ulicą Grodzką  
i Kanoniczną na Wawel. W obrębie Starego Miasta zobaczymy wiele spośród najcenniejszych zabyt-
ków Krakowa: Bazylikę Mariacką, Wieżę Ratuszową, romański kościół św. Andrzeja oraz Jamę Mi-
chalika, Dom Jana Matejki, Hotel Pod Różą. W Rynku Głównym - jednym z największych placów w Eu-
ropy - przypomnimy sobie miejsca związane z ważnymi wydarzeniami Hołdu Pruskiego i przysięgą Ta-
deusza Kościuszki. Malowniczą ulicą Kanoniczną, gdzie zachowała się ponad 20 zabytkowych budyn-
ków z epoki renesansu i baroku dojdziemy na Wzgórze Wawelskie i zakończymy spacer po Krakowie.

Cena: od 60,0 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, opiekę pilota-przewodnika, 
przewodnika po Krakowie, rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Istnieje możliwość zwiedzania Krakowskich Podziemi.
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Barania Góra

Długość ścieżki: 16 km

Czas przejścia: 8 h

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na Baranią Górę - ścieżka edukacyjna w Beskidzie Śląskim  
w masywie Baraniej Góry. Jej trasa biegnie doliną Czarnej Wisełki na szczyt Baraniej Góry, skąd 
wraca doliną Białej Wisełki do Wisły Czarnego. Długość ścieżki wynosi ok. 16 km, czas przejścia 
trasy szacowany jest na 8 godzin. Różnica wzniesień (zarówno w podejściu jak i w zejściu) wyno-
si ok. 650 m.
Na trasie ścieżki znajdują się punkty z tablicami informacyjnymi - jest ich 25. Odległość mię-
dzy nimi wynosi najczęściej kilkaset metrów. Prawie cała trasa ścieżki biegnie wzdłuż wspo-
mnianych cieków Białej i Czarnej Wisełki, które są objęte ochroną jako rezerwat przyrody Wi-
sła. Natomiast część najwyższa (około 950 m n.p.m.) przebiega przez teren rezerwatu przyrody  
„Barania Góra”.

Interesujące miejsca na trasie:
●  Polana Przysłop, gdzie znajduje się schronisko oraz Muzeum Turystyki - Ośrodek Kultury i Tu-

rystyki PTTK „U Źródeł Wisły” (niewielki budynek z 1951 r. - zbiory poświęcone turystyce gór-
skiej w Beskidach).

●  Szczyt Baraniej Góry ze wspaniałą panoramą z wieży widokowej, której barwną historię powsta-
nia poznamy. Dowiemy się również jaka jest właściwa wysokość Baraniej Góry, ponieważ ta, któ-
ra podawana jest w przewodnikach i na mapach jest błędna.

●  Kaskady Rodła - jeden z najpiękniejszych naturalnych progów wodnych w Beskidach (jest ich 
16). 

Cena: Od 205 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena obejmuje: przejazd autokarem, parkingi, noclegi w ośrodku, wyżywienie: obiadokolacja, śnia-
danie, opiekę pilota-przewodnika podczas trwania imprezy, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, rezer-
wacje wstępów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zmiany programu z dopasowaniem do konkretnych wymagań klasy lub szkoły.

Wzdłuż Czarnej i Białej Wisełki
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Świętokrzyski Szlak Literacki
Województwo świętokrzyskie można poznawać na wiele sposobów. Specjalnie dla turystów zmotory-
zowanych został przygotowany Świętokrzyski Szlak Literacki podzielony na trzy pętle: Ponidziańską, 
Sandomiersko-Ostrowiecką i Kielecką. Obiekty zlokalizowane wzdłuż trasy pozwalają poznać życie  
i twórczość wielu polskich pisarzy i poetów. Wycieczka nasza przybliży postaci Stefana Żeromskie-
go, Henryka Sienkiewicza i Mikołaja Reja,. Muzea prezentujące ich biografie i pamiątki z nimi związa-
ne często mieszczą się w urokliwych pałacykach bądź dworkach.

Dzień 1
Wyjazd z Katowic, przejazd do hotelu na trasie zwiedzanie:
●  Nagłowice - muzeum Mikołaja Reja - ojca literatury polskiej
●  Oblęgorek - muzeum Henryka Sienkiewicza
●  Leszczyna - tablica poświęcona rodzicom Stefana Żeromskiego
●  Ciekoty - lata dziecięce Stefana Żeromskiego
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu, wykwaterowanie, wyjazd do Katowic, na trasie zwiedzanie: 
●  Spacer na Łysicę, po spacerze wyjazd do Kielc
●  Kielce - muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, spacer po parku miejskim, popiersie Stefana 

Żeromskiego, spacer aleją Henryka Sienkiewicza

Powrót do Katowic.

Cena: od 235,00 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy turystycznej (50 miejsc lub 19 miejsc), noclegi w hotelu 
PTTK „Jodełka” w Świętej Katarzynie - pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: obiadokola-
cja, śniadanie, opiekę pilota-przewodnika podczas trwania imprezy, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, 
rezerwacje wstępów do zwiedzanych obiektów.

Cena nie obejmuje:  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zmiany programu z dopasowaniem do konkretnych wymagań klasy lub szkoły.
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Wycieczki 3-dniowe

Szlak Renesansu
Lublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce. Lubelscy archeolodzy odkryli na Sła-
winie cmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzed 5 tysięcy lat. Początki osadnictwa na te-
renie miasta sięgają VI w. (osada na wzgórzu Czwartek, która potem rozprzestrzeniła się na sąsied-
nie wzgórza). W miejscu gdzie San do Wisły zmierzał powstał przed wiekami Sandomierz. Szczęśliwie 
zachowało się wiele cennych pamiątek przeszłości, które sprawiają iż Sandomierz tworzy jeden z naj-
bardziej interesujących zespołów zabytkowych w naszym kraju. Przyjrzyjmy się wspaniałościom san-
domierskiej starówki. Spróbujmy odnaleźć miejsca ukazane w popularnym serialu…
 
Dzień 1 
Wyjazd  z Katowic, przejazd do Puław, na trasie zwiedzanie:
●  Baranów Sandomierski - późnorenesansowy zamek - siedziba możnego niegdyś rodu Leszczyń-

skich, zwany z racji podobieństwa do pałacu królewskiego - małym Wawelem
●  Puławy - zespół pałacowo - parkowy
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę:
●  Kozłówka - pałac Zamoyskich ●  Lublin - Rynek Starego Miasta, zamek
●  Nałęczów - spacer po uzdrowisku
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Po  śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Katowic, na trasie zwiedzanie:
●  Sandomierz - brama opatowska, rynek z ratuszem, trasa podziemna, dom Długosza, katedra,  

zamek, kościół św. Michała
Powrót do Katowic.

Cena: od 395,00 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy turystycznej (50 miejsc lub 19 miejsc), noclegi w hotelu - 
pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania, opiekę pilota-przewod-
nika podczas trwania imprezy, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, rezerwacje wstępów do zwiedza-
nych obiektów.
Cena nie obejmuje:  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zmiany programu z dopasowaniem do konkretnych wymagań klasy lub szkoły.
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Wielkopolska i Kujawy - Szlak Piastowski
Wycieczka do krain geograficznych najsilniej związanych z początkami państwowości polskiej i okre-
sem piastowskim a nawet czasami wcześniejszymi (wykopaliska w Biskupinie). Zwiedzanie wschod-
nich krańców wielkopolski oraz nadgoplańskich rejonów województwa kujawsko-pomorskiego posze-
rzone o historyczny region jakim są Pałuki przyniesie wiele niezapomnianych wrażeń. Poznamy zatem 
ziemie plemiennego państewka Polan i Goplan, od których wywodzimy swoją państwowość.

Dzień 1
Wyjazd z Katowic, przejazd na trasie i zwiedzanie:
●  Kruszwica - ruiny późnogotyckiego zamku z pozostałą Mysią Wieżą, kolegiata p.w. św. Piotra  

i Pawła
●  Strzelno - romańska rotunda św. Prokopa, poklasztorny kościół św. Trójcy
●  Żnin - wieża gotycka, Muzeum Ziemi Pałuckiej, kościoły gotyckie
●  Gniezno - Wzgórze Lecha, gotycka katedra Wniebowzięcia N.M.P. 
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę i zwiedzanie: 
●  Lednica - jedno z przypuszczalnych miejsc, gdzie Mieszko I przyjął chrzest, obecnie miejsce obcho-

dzonego chrześcijańskiego Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży
●  Poznań - Ostrów Tumski, Poznańska Malta, Stary Rynek
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 
Po  śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd na trasie i zwiedzanie:
●  Biskupin - prehistoryczna osada z VIII w p.n.e.
Powrót do Katowic.

Cena: od 390,00 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.
Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy turystycznej (50 miejsc lub 19 miejsc), noclegi w hotelu  
w Gnieźnie  - pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolację, opie-
kę pilota-przewodnika podczas trwania imprezy, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, rezerwacje wstę-
pów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zmiany programu z dopasowaniem do konkretnych wymagań klasy lub szkoły.
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Warszawa - jest największym miastem w Polsce, a godność stolicy piastuje od ponad czterech stu-
leci. Ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz gospodarczy na skalę europejską. To tętniąca ży-
ciem metropolia i jednocześnie miasto o niepowtarzalnej historii. 

Dzień 1
Wyjazd z Katowic, przyjazd do Warszawy i zwiedzanie:
●  Zamek Królewski
●  Łazienki Królewskie
●  Sejm
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie miasta: 
●  Centrum Nauki Kopernik
●  Spacer po Krakowskim Przedmieściu (Trakt Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza)
●  Starówka
●  Pałac Prezydencki
Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie miasta:
●  Muzeum Powstania Warszawskiego
●  Powązki

Powrót do Katowic.

Cena: od 360,00 zł za osobę (przy grupie 40 osobowej), 2 opiekunów gratis.

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy turystycznej (50 miejsc lub 19 miejsc), noclegi w hotelu  
w Warszawie - pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolację, opiekę  
pilota-przewodnika podczas trwania imprezy, ubezpieczenie Signal Iduna NNW, rezerwacje wstę-
pów do zwiedzanych obiektów.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Możliwość zmiany programu z dopasowaniem do konkretnych wymagań klasy lub szkoły.

Warszawa



●  2 wycieczki z jednej szkoły w jednym roku szkolnym = 1 usługa przewodnicka w języku 
polskim po Katowicach do 4 godz. GRATIS!  

●  4 wycieczki z jednej szkoły w jednym roku szkolnym = 1 usługa przewodnicka w języku 
polskim po Jurze lub Beskidach (1 dzień) GRATIS! 

●  NAUCZYCIEL-KIEROWNIK GRUPY, który zamówi u nas 2 wycieczki szkolne 1-dniowe  
w jednym roku szkolnym otrzyma GRATIS wyjazd na wybraną w naszym biurze wyciecz-
kę 1-dniową z naszej oferty 

●  NAUCZYCIEL-KIEROWNIK GRUPY, który zamówi u nas 2 wycieczki szkolne KILKUDNIO-
WE  w jednym roku szkolnym otrzyma UPUST 50% NA  wyjazd na wybraną w naszym biu-
rze wycieczkę 2-3 DNIOWĄ z naszej oferty 

●  W przypadku wycieczek szkolnych kilkudniowych nauczyciel-kierownik grupy otrzyma  
„kieszonkowe” na wycieczkę!

● PROMOCJE ● PROMOCJE ● PROMOCJE ● PROMOCJE ●

● PROMOCJE ● PROMOCJE ● PROMOCJE ● PROMOCJE ●
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Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
serdecznie zaprasza na kurs:

Pilota 
Wycieczek

Szczegółowe informacje w biurze:
Katowice, ul. Rynek 13

lub pod numerem telefonu: 32 253 03 62


