WYCIECZKI 2019

AUTOKAROWE
OFERTA DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH

Fot. Ebielmaj (Wikimedia Commons)

ODKRYJMY GLIWICE

Aglomeracja górnośląska kojarzy się powszechnie z przemysłem, kopalniami, blokowiskami – ale na pewno nie z zabytkami. Nic w tym dziwnego – gwałtowny
rozwój tego regionu wiąże się nieodłącznie ze zmianami gospodarczymi, wywołanymi przez rozwój górnictwa węgla kamiennego w XIX w. Jednym z wyjątków
są Gliwice, które były ważnym ośrodkiem miejskim już w średniowieczu, o czym
będziemy mogli przekonać się sami podczas marcowej wycieczki.
W PROGRAMIE:
Spacer po mieście Gliwice (m.in. średniowieczny rynek z ratuszem, zabytkowe
świątynie: neogotycka katedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół
pw. Wszystkich Świętych z XV-XVI w., pozostałości murów obronnych).
Zwiedzanie Zamku Piastowskiego i Willi Caro (Muzeum w Gliwicach).
Zwiedzanie Radiostacji Gliwickiej (Pomnik Historii).
Zwiedzanie Palmiarni Miejskiej.

13-14.04.2019

Cena:

130 zł

ŚLĘŻA i DAWNE KSIĘSTWO ŚWIDNICKIE

Celem wyjazdu jest teren dawnego średniowiecznego księstwa świdnickiego, ostatniego niezależnego państewka na Śląsku, opierającego
się w XIV w. zwierzchnictwu czeskiemu. Na czele księstwa stał wówczas
Bolko II Mały, jeden z najwybitniejszych i najbardziej cenionych w Europie polskich książąt, a pomimo tego niemal zupełnie nieznany w naszym
kraju (pomijając – rzecz jasna – historyków i pasjonatów średniowiecza).
W ostatnim okresie jego osobę przybliża szerszej publiczności serial „Korona Królów”, którego jednym z głównych bohaterów jest właśnie Bolko. Warto poznać bliżej osobę świdnickiego księcia oraz jego dawne włości, gdyż okolice Świdnicy, będące rzadko celem wycieczek, to obszar
bardzo atrakcyjny turystycznie, obfitujący w cenne zabytki przeszłości, a przy tym malowniczy krajobrazowo.

Fot. Jakub Hałun (Wikimedia Commons)

24.03.2019

W PROGRAMIE:
Przejście szlakiem turystycznym na słynną górę Ślężę (718 m), ośrodek kultu pogańskiego w czasach
przedchrześcijańskich.
Zwiedzanie Świdnicy (m.in. rynek, gotycka fara – Pomnik Historii,
Zapisy do 1 marca 2019 r.
ewangelicki Kościół Pokoju – największy drewniany kościół w Europie, obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i NatuCena:
Cena:
ry UNESCO).
Zwiedzanie potężnego zamku Książ – komnaty reprezentacyjne oraz
zł
zł
zamkowe podziemia udostępnione dla turystów w 2018 r.
cena normalna
cena ulgowa dla
Zwiedzanie dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie (m.in. kouczniów i studentów
oraz emerytów
ściół klasztorny – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, kościół braci rencistów
twa św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich).

429

415

KOSZYCE i OKOLICE (Słowacja)
Fot. Milan Dzunda (Wikimedia Commons)

09.06.2019
W PROGRAMIE:

Zwiedzanie zabytkowego centrum Koszyc, największego
– poza Bratysławą – miasta Słowacji (m.in.: ulica Główna,
uważana za najładniejszą promenadę miejską na Słowacji,
średniowieczna uliczka Garncarska, katedra pw. św. Elżbiety – jedna z najpiękniejszych średniowiecznych świątyń
w Europie środkowej, Plac Główny z efektownym gmachem teatru oraz tzw. grającą fontanną).
Spacer przez Wąwóz Zadielski, rezerwat biosfery UNESCO,
oryginalny jar długości ponad 2 km wcięty pomiędzy białe
skały wapienne na terenie Słowackiego Krasu.
Zwiedzanie Jaskini Jasowskiej, jednej z jaskiń na terenie
Słowackiego Krasu wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Cena:

195 zł

165 zł

przy udziale
22-27 osób

przy udziale
minimum 28 osób

+

ok.

11 EUR

bilety wstępu

KUTNA HORA i OKOLICE (Czechy)
Fot. Michal Louč (Wikimedia Commons)

27-28.07.2019

Cena:

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie perełek
środkowej części Republiki Czeskiej – zabytkowego
zespołu miasta Kutna Hora oraz kościoła pątniczego
św. Jana Nepomucena na Zelenej Horze w Zdziarze
nad Sazawą i zamku w Litomyśli. Wszystkie te miejsca
są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
i Natury UNESCO i choć są jednymi z głównych atrakcji
turystycznych Republiki Czeskiej, w Polsce pozostają
bardzo mało znane.
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie miasta Kutna Hora, niegdyś jednego
z najbogatszych i najważniejszych w Czechach.
Kutna Hora zbudowała swą potęgę na wydobyciu srebra; to tutaj założono mennicę królewską, w której
bito najpopularniejsze środkowoeuropejske monety w średniowieczu, tzw. grosze praskie. Podczas pobytu
w mieście odwiedzimy m.in. Czeskie Muzeum Srebra wraz z podziemną trasą po wyrobiskach dawnej kopalni, kościół pw. św. Barbary (jedną z najpiękniejszych czeskich świątyń gotyckich), katedrę pw. Wniebowzięcia NMP (dawny kościół klasztorny cystersów) oraz niesamowitą Kaplicę Czaszek. Dodatkową atrakcją
będzie wieczorny spacer po starówce.
Zwiedzanie sanktuarium św. Jana Nepomucena na Zelenej Horze w Zdziarze nad Sazawą. Ten zabytkowy
zespół, zaprojektowany przez wybitnego architekta Jana Błażeja Santiniego i wzniesiony w latach 17191722 w oryginalnym, charakterystycznym dla
tego twórcy stylu, jest jednym z najważniejszych
Zapisy do 29 kwietnia 2019 r.
ośrodków pielgrzymkowych na terenie Republiki
Czeskiej.
Zwiedzanie zamku (pałacu) w Litomyśli – perły
Cena:
Cena:
ok.
architektury pogranicza morawsko-czeskiego,
CZK
zł
zł
+
a zarazem jednego z najlepszych przykładów
przy udziale
przy udziale
bilety wstępu
renesansowych rezydencji w Europie Środkowej.

420

24-29 osób

375

minimum 30 osób

620

W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Trenczyna, pięknego miasta położonego nad
rzeką Wag u stóp Gór Strażowskich, zwanego „perłą Poważa”. W Trenczynie obejrzymy m.in. potężny zamek,
będący w XIII/XIV w. rodową siedzibą możnowładcy Matusza Czaka, narodowego bohatera Słowaków oraz niewielką, ale uroczą starówkę z wrzecionowatym rynkiem,
Dolną Bramę zwieńczoną wieżą zegarową i kościół parafialny, połączony z rynkiem oryginalnymi, krytymi schodami.
Zwiedzanie ruin XIII-wiecznego zamku Beckov, jednej
z najefektowniejszych warowni strzegących doliny Wagu i dawnego pogranicza węgiersko-tureckiego.
Spacer lessowym Wąwozem Haluzickim, niewielkim, wciętym na 50 m łupkowo-dolomitowym jarem objętym ochroną rezerwatową.
Wizyta w Skałce nad Wagiem, uważanej za najCena:
Cena:
starszy ośrodek pątniczy na terenie obecnej
EUR
Słowacji, związany z osobą św. Benedykta puzł
zł + ok.
stelnika, ucznia i towarzysza św. Andrzeja Świeprzy udziale
przy udziale
bilety wstępu
minimum 28 osób
rada.
22-27 osób

180

05-06.10.2019

150

Fot. Marian Hubinsky (Wikimedia Commons)

TRENCZYN i OKOLICE (Słowacja)

10

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest jednym z najbardziej znanych polskich
miasteczek. Ze względu na swoją wyjątkową malowniczość,
cenne zabytki oraz specyficzną atmosferę, związaną m.in.
z faktem, że od lat stanowi ulubione miejsce wielu polskich
artystów, jest to także jeden z najbardziej popularnych celów wycieczek. Jednak niemal zawsze wycieczki, posiadające w swoim programie zwiedzanie Kazimierza, zatrzymują
się w nim jedynie na dwie-trzy godziny, a następnie ruszają
dalej (np. do pobliskich Puław czy Sandomierza).
Proponuję Państwu – zarówno tym, którzy jeszcze nigdy
nie odwiedzili tego uroczego miasteczka, jak i tym, którzy
w nim byli, może nawet niejeden raz – innego rodzaju spojrzenie na Kazimierz. Zamiast dwóch godzin, spędzimy w nim... dwa dni. Zamiast pośpiechu i „zaliczenia”
standardowych punktów zwiedzania – obejrzymy całe miasteczko, spokojnie spacerując po jego uliczkach.
Będziecie mieli Państwo okazję przyjrzeć się Kazimierzowi nie tylko w ciągu dnia, gdy nieraz jest miejscem
bardzo zatłoczonym przez przyjezdnych, ale także wieczorem, w świetle latarni oraz – o ile pogoda dopisze
– gwiazd i księżyca. Zwiedzimy nie tylko jego historyczne zabytki, ale udamy się także na spacer do przyrodniczych perełek regionu – sławnych kazimierskich wąwozów lessowych. Oczywiście nie zabraknie także czasu
na wizytę w miejscowych, klimatycznych kafejkach i restauracjach...
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Kazimierza Dolnego, m.in.: Rynek z późnorenesansowymi kamienicami Przybyłów, kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, kościół i klasztor oo. reformatów – Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej, Mały Rynek z synagogą i jatkami, Zespół Zamkowy, bulwary nad
Wisłą z zespołem spichlerzy, oryginalny kirkut-lapidarium, Góra Trzech
Krzyży i najefektowniejsze wąwozy lessowe: Korzeniowy Dół i Kwaskowa
Góra lub Norowy Dół.

Zapisy do 25 lipca 2019 r.

Cena:

366 zł

Fot. Marcin Leśniakiewicz

08.09.2019

PRZEDŚWIĄTECZNY OŁOMUNIEC i JEGO... SERKI (Czechy)

W PROGRAMIE:
Pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym w historycznej
stolicy Moraw – Ołomuńcu.
Ołomuniecki kiermasz zwany jest potocznie „jarmarkiem
ponczowym”, ponieważ obfitość i różnorodność gatunków tego rozgrzewającego trunku, jest niemal jego znakiem rozpoznawczym. Ponadto handlarze oferują tu sporo
innych towarów, krzepiących zarówno ciało, jak i duszę,
a wszystko to dzieje się w uroczej scenerii dwóch głównych
staromiejskich placów: Górnego i Dolnego Rynku.
Spacer po ołomunieckiej starówce (m.in.: rynek z ratuszem
i kolumną Trójcy Przenajświętszej, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, katedra pw. św. Wacława, kaplica pw. św. Jana Sarkandra – miejsce męczeńskiej śmierci tego świętego – oraz
zespół barokowych fontann miejskich.
Zwiedzanie Muzeum Twarożków Ołomunieckich w miejscowości
Cena:
Loštice. Tradycyjne serki (twarożki) ołomunieckie produkowane
CZK
w zakładzie w Lošticach są jednym z najbardziej znanych produkzł + ok.
tów regionalnych Moraw.
bilety wstępu

165

50

CENY WYCIECZEK OBEJMUJĄ: transport autokarem i opłaty parkingowe, obsługę pilota/
przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, nocleg w pokojach z łazienkami
wraz z obiadokolacją i śniadaniem (w przypadku wycieczek dwudniowych), ubezpieczenie.

WYCIECZKI PIESZE
12-13.01.2019

Potrójna (883 m) w Beskidzie Małym

03.03.2019

Prusów (1010 m) w Beskidzie Żywieckim

05.05.2019

Magurki (1101 m) i Pańska Przehybka (995 m) w Gorcach

14-16.06.2019

Szlak Orlich Gniazd (cz. IV: Złoty Potok – Zrębice – Olsztyn – Częstochowa)

07.07.2019

Wielki Chocz (1608 m) w Górach Choczańskich (Słowacja)

11.08.2019

Dolina Pięciu Stawów Polskich i Morskie Oko w Tatrach

13-15.09.2019

Bieszczady

20.10.2019

Łopień (961 m) w Beskidzie Wyspowym

09.11.2019

Rachowiec (954 m) w Beskidzie Żywieckim

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wycieczek (autokarowych i pieszych) są dostępne
na stronie www.emeltur.pl w zakładce „Turyści indywidualni” oraz pod nr telefonu 609 036 054
(Marcin Leśniakiewicz).
Zapisy: O/Ziemi Babiogórskiej PTTK (współorganizator wycieczek) – Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 38,
pon-pt 9.00-14.00, tel. 33 874 36 70
Marcin Leśniakiewicz – tel. 609 036 054 lub e-mail: poczta@emeltur.pl
Firma EMELTUR jest także organizatorem wycieczek grupowych (szkolnych, zakładowych itp.)

EMELTUR

Usługi przewodnickie i turystyczne Marcin Leśniakiewicz
tel. 609 036 054
www.emeltur.pl
e-mail: poczta@emeltur.pl

Fot. Petr Brož (Wikimedia Commons)

08.12.2019

