
   W PROGRAMIE:   

 Zwiedzanie Łodzi, miasta zwanego niegdyś „polskim Manchesterem” ze 
względu na niespotykany gdziekolwiek indziej na ziemiach polskich roz-
wój przemysłu, zwłaszcza włókienniczego, w dobie rewolucji przemysłowej 
w  XIX w. Podczas dwudniowego pobytu w tym wielokulturowym mieście 
obejrzymy m.in.:
- ulicę Piotrkowską – serce miasta, jedną z najsłynniejszych ulic w Polsce 

z Aleją Gwiazd Filmu (Łódź to także stolica polskiej kinematografii), wspaniałymi kamienicami, katedrą oraz 
tzw. „Białą Fabryką” Ludwika Geyera, jednego z ojców-założycieli przemysłowej Łodzi,

- wspaniały pałac Izraela Poznańskiego, jednego z najbogatszych łódzkich fabrykantów oraz zajmującą zrewi-
talizowane budynki jego potężnego fabrycznego kompleksu „Manufakturę” – nowoczesne centrum handlo-
wo-usługowe,

- tereny dawnego „imperium” przemysłowego „króla bawełny” – Karola Scheiblera; zobaczymy tu jego pałac 
stojący na skraju parku Źródliska, niezwykle interesujące osiedle robotnicze „Księży Młyn”, zbudowane „od 
zera” dla pracowników zakładów Scheiblera, gigantyczną przędzalnię oraz willę Edwarda Herbsta, doskonały 
przykład rezydencji łódzkiego przemysłowca z przełomu XIX i XX w.,

- ogromny cmentarz żydowski, którego część stanowi wstrząsające pole 
gettowe – miejsce wiecznego spoczynku ofiar niemieckiego terroru, 
mieszkańców łódzkiego getta.

Ze względu na nocleg w centrum Łodzi, każdy, kto tylko będzie miał ochotę, 
będzie miał możliwość wybrać się dodatkowo na wieczorny spacer po mieście. 

   W PROGRAMIE:   

 Zwiedzanie zamku w Mosznej.
 Zamek (pałac) w Mosznej jest największą rezydencją na Opolszczyźnie 

i  jedną z naoryginalniejszych w całej Polsce, posiadającą – zgodnie z za-
mysłem właścicieli, rodziny Tiele-Wincklerów – 365 pomieszczeń oraz... 
99 wież i wieżyczek. 

 W trakcie zwiedzania obejrzymy zamkowe sale i komnaty, m.in. poczekal-
nię dla gości, dawną salę lustrzaną, bibliotekę, galerię, pokój hrabiego oraz kaplicę.

 Pobyt na Górze Świętej Anny.
 Góra Świętej Anny to bardzo ciekawy zabytkowy zespół kulturowo-przyrodniczy. Nazwę tę nosi zarówno najwyż-

sze wzniesienie (406 m) Masywu Chełmskiego na Wyżynie Śląskiej, jak i wieś położona na jego stokach, znana ze 
znajdującego się tu sanktuarium oraz walk toczonych podczas III Powstania Śląskiego w 1921 r.

Podczas spaceru obejrzymy m.in.: sanktuarium – kościół klasztorny franciszkanów z XV-wiecz-
ną, cudowną figurą Świętej Anny Samotrzeciej, kalwarię – zespół XVIII-wiecznych kaplic two-
rzących Drogę Męki Pańskiej i Dróżki Matki Boskiej, a także Pomnik Czynu Powstańczego dłuta 
Xawerego Dunikowskiego oraz amfiteatr wybudowany w miejscu dawnego kamieniołomu 
wapienia.
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15.03.2020 GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY i ZAMEK w MOSZNEJ

18-19.04.2020

390 zł
Cena: 

cena normalna 

380 zł
Cena: 

cena ulgowa dla 
uczniów i studentów 

oraz emerytów  
i rencistów 

165 zł
Cena: 

ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA i NOWOCZESNA



   W PROGRAMIE:   

 Zwiedzanie Jaskini Harmanieckiej, położonej ponad Do-
liną Harmaniecką na pograniczu Gór Kremnickich i Małej 
Fatry. Jaskinia posiada urozmaiconą szatę naciekową, jest 
także jednym z najważniejszych miejsc występowania nie-
toperzy na Słowacji. 

 Zwiedzanie XVIII-wiecznego drewnianego kościoła arty-
kularnego w Hronseku, oryginalnej, pięknej światyni pro-
testanckiej, wpisanej – wraz ze stojącą obok dzwonnicą – na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury 
UNESCO.

 Zwiedzanie centrum Bańskiej Bystrzycy, jednego z większych miast Słowacji, głównego ośrodka regionu Górne 
Pohronie. Podczas spaceru po mieście obejrzymy m.in.: rynek staromiejski z pojezuickim kościołem św. Fran-
ciszka Ksawerego (obecnie bazylika katedralna), pałacem biskupim, XVI-wieczną wieżą zegarową i starymi 
kamienicami mieszczańskimi, pozostałości tzw. zamku miejskiego z średniowiecznym kościołem Najświętszej 
Marii Panny oraz starym ratuszem, a także pomnik Słowackiego Po-
wstania Narodowego i fragmenty miejskich obwarowań.

 Wizyta w Szpaniej Dolinie, od średniowiecza do XIX w. ważnym 
ośrodku górnictwa miedzi, a dziś – malowniczej wiosce, uznanej za 
rezerwat architektury.

28.06.2020 BAŃSKA BYSTRZYCA i OKOLICE (Słowacja)

180 zł
Cena: 

ok. 8 EUR

bilety wstępu 

+ 

   W PROGRAMIE:   

 Zwiedzanie Brna – stolicy Moraw, drugiego największego 
(po Pradze) miasta Republiki Czeskiej (ponad 400 tys. 
mieszkańców).
Podczas spaceru po zabytkowej starówce Brna zoba-
czymy m.in.: dwa miejskie rynki – Plac Wolności i Targ 
Kapustny, katedrę pw. św. Piotra i Pawła, piękny, XIII-
-wieczny stary ratusz, a także szereg innych kościołów 
i  budowli miejskich. Odwiedzimy także górującą nad 
miastem twierdzę Szpilberk, która w XVII-XIX w. była 
siedzibą głównego więzienia politycznego w Monarchii Habsburgów. W programie wycieczki znajduje się 
zwiedzanie budzących grozę kazamatów twierdzy oraz – dla chętnych – wyjście na punkt widokowy na wieży.
Dodatkową atrakcją będzie możliwość wieczornego spaceru po starówce.

 Zwiedzanie Mikulova i wycieczka piesza po Palavie.
Mikulov to kwintesencja tego, co na Morawach być może najpiękniejsze – małe, ślicznie położone miasteczko, 
z zabytkowym centrum ograniczonym przez dwa wzgórza. Na jednym z nim stoi potężny zamek, drugie to 
tzw. Święta Górka (Svatý kopeček) z kaplicami ufundowanymi przez możny ród Dietrichsteinów. Podczas 
spaceru po miasteczku zobaczymy uroczy rynek, kościół parafialny pw. św. Wacława oraz synagogę. Jedną 
z atrakcji zamku jest natomiast XVII-wieczna... beczka na wino, największa w Europie Środkowej.
Mikulov leży na skraju Palavy, pięknego regionu, wpisanego na listę rezerwatów biosfery UNESCO, rozłożo-
nego wśród białych, wapiennych wzgórz i zielonych dolinek. O ile dopisze pogoda, zainteresowane osoby 
będą miały okazję wyruszyć na dziesięciokilometrową, czterogodzin-
ną wycieczkę po Palavie, na trasie której obejrzymy m.in. ruiny dwóch 
średniowiecznych zameczków o nazwach: Dívčí Hrad i Sirotčí hrádek.

Zapisy do 27 kwietnia 2020 r.

25-26.07.2020 BRNO, MIKULOV i PALAVA  (Czechy)

420 zł
Cena: ok. 

400 CZK

bilety wstępu 

+ 



160 zł
Cena: 

   W PROGRAMIE:   

 Zwiedzanie Sulowskich Skał, pięknego „skalnego mia-
sta” objętego ochroną rezerwatową, położonego w Gó-
rach Strażowskich. Sulowskie Skały to labirynt prze-
pięknych skał zbudowanych z wapieni i wapiennych 
zlepieńców, rozdzielonych głębokimi wąwozami. Ob-
szar bardzo bogaty przyrodniczo – to np. najbogatsze 
stanowisko orchidei na terenie całej Słowacji.

 Osoby bardziej zaawansowane w pieszych wycieczkach 
będą miały okazję przejść bardzo atrakcyjną i pięk-
ną krajobrazowo trasę po najciekawszych zakątkach 
Sulowskich Skał, podczas których zobaczymy m.in. najbardziej znaną tutejszą formację skalną – tzw. Bra-
mę Gotycką (potężne okno skalne o ponad trzynastometrowej średnicy) oraz ruiny zamku Súľov, jednej 
z  najbardziej tajemniczych i najtrudniej dostępnych dawnych warowni na terenie obecnej Słowacji. Pozo-
stali uczestnicy wycieczki będą mogli natomiast w tym samym czasie udać się na łatwy spacer podnóżami 
skalnego grzebienia i odwiedzić położoną w kotlinie u jego stóp wioskę Súľov.

 Spacer po centrum Żyliny, największego miasta północno-zachodniej Słowacji, zwanego „perłą na Wagu”. 
Na zabytkowej starówce obejrzymy m.in. rynek z miejskim ratuszem, stojący na miejscu średniowiecznego 
zamku kościół farny Trójcy Świętej z ok. 1400 r. (obecnie katedra) wraz z tzw. wieżą 
Buriana – jedną z najstarszych renesansowych dzwonnic na Słowacji oraz stojącą w po-
bliżu oryginalną synagogę z 1932 r. Obejrzymy także najstarszą świątynię w Żylinie – 
XIII-wieczny, mały, późnoromański kościół św. Stefana w dzielnicy Zawodzie.

06.09.2020 SULOWSKIE SKAŁY i ŻYLINA (Słowacja)

Nadwiślański Sandomierz jest powszechnie znaną atrakcją 
turystyczną i popularnym celem wycieczek. Jednak – po-
dobnie jak w przypadku Kazimierza Dolnego, w którym 
gościliśmy w ubiegłym roku – turyści zatrzymują się w nim 
zazwyczaj tylko na kilka godzin. My natomiast spędzimy 
w  nim dwa dni. Dwa dni, podczas których będzie można 
dokładnie poznać miasto i jego największe atrakcje, a także 
– najbliższe okolice.

Podczas pobytu w Sandomierzu obejrzymy m.in.: XIV-
-wieczną Bramę Opatowską, piękny rynek z ratuszem 
i zabytkowymi kamienicami, bazylikę katedralną, kościół 
św. Józefa ze szczególną „atrakcją” – kryptą ze zmumifikowanym ciałem Teresy Izabelli Morsztynówny, dzie-
dziniec sandomierskiego zamku, inne piękne kościoły (św. Jakuba, św. Ducha, św. Michała), dawną synagogę, 
oryginalną furtę w murach obronnych – tzw. Ucho Igielne, Dom Długosza czy Collegium Gostomianum. Śre-
dniowieczne kupieckie piwnice poznamy wędrując Podziemną Trasą Turystyczną, a najbardziej chyba obecnie 
znanego mieszkańca Sandomierza spotkamy oglądając... Muzeum Świat Ojca Mateusza.

Będzie także czas na rejs statkiem po Wiśle oraz pieszy spacer po sandomierskich wąwo-
zach lessowych i oryginalnych Górach Pieprzowych, położonych tuż za miastem.

Oczywiście już tradycyjnie każdy, kto tylko będzie miał ochotę, może wybrać się także na 
wieczorny spacer po starówce.

03-04.10.2020 SANDOMIERZ

415 zł
Cena: 



   W PROGRAMIE:   

 Pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym w skansenie 
w Rožnovie pod Radhoštěm.

 Skansen wołoski w  Rožnovie pod Radhoštěm jest najwięk-
szym obiektem tego typu w Republice Czeskiej, poświę-
conym kulturze pasterskich ludów wołoskich, wędrujących 
przez wieki wzdłuż Karpat i znanych także z ziem polskich. 
Skansen składa się z kilku części – Drewnianego Miasteczka, 
Wołoskiej Wsi i Młynarskiej Doliny. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego będziemy mieli okazje obejrzeć 
nie tylko je, ale także wyroby miejscowych twórców ludowych, pokazy kolędników oraz prezentacje dawnych 
rzemiosł, a także nabyć tradycyjne bożonarodzeniowe przysmaki.

 Spacer po Štramberku, prześlicznym małym miasteczku, zwanym – ze względu na swą malowniczość – Mo-
rawskim Betlejem. Rynek otaczają murowane kamieniczki, wąskim uliczkom dodaje uroku świetnie zachowana 
dawna drewniana zabudowa, a nad całością góruje potężna pozostałość 
średniowiecznego zamku – wieża Truba. Na dodatek nad miastecz-
kiem cały czas snuje się zapach miejscowego smakołyku – ciasteczek 
„Sztramberskie Uszy”, związanych z legendą z czasów najazdu Tata-
rów na ziemie czeskie w XIII w. 

13.12.2020 PRZED ŚWIĘTAMI w ROŽNOVIE pod RADHOŠTĚM  
i ŠTRAMBERKU (Czechy)

165 zł
Cena: 

 

ok. 
200 CZK

bilety wstępu 

+ 

WYCIECZKI PIESZE
15-16.02.2020 Trzy Kopce Wiślańskie (810 m) w Beskidzie Śląskim  

05.04.2020 Mogielica (1170 m) w Beskidzie Wyspowym

31.05.2020 Ptacznik (1346 m) w górach Ptacznik (Słowacja)

19-21.06.2020 Wokół „Trójstyku” (Polska – Czechy – Słowacja) 

12.07.2020 Munczolik (1356 m) i Palenica (1339 m) w Beskidzie Żywieckim 

09.08.2020 Wielki Krywań (1709 m) w Małej Fatrze (Słowacja)

27-30.08.2020 Magistrala Tatrzańska w Tatrach (Słowacja)

11.10.2020 Modyń (1029 m) w Beskidzie Wyspowym 

08.11.2020 Magurka Radziechowska (1108 m) i Matyska (612 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 oraz tel. 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz) 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. Marcin Leśniakiewicz oraz z zasobów Wikimedia Commons
(autorzy: Poconaco, GSouthFace, Norbert Aepli, Juloml, Jakub Hałun, Pudelek)


