OJCÓW – OGRODZIENIEC – TARNOWSKIE GÓRY – 2 DNI
PLAN RAMOWY:
Dzień 1
Wyjazd z ………. o godz. 7:00. Przejazd w okolice miejscowości Czajowice i wizyta w Jaskini Nietoperzowej. Jest
to obszerna pozioma jaskinia, którą może zwiedzić każdy, nawet nie lubiący niewygód turysta. Położona jest w
malowniczej Dolinie Będkowskiej. Jaskinia jest oświetlona elektrycznie i zwiedza się ja z przewodnikiem. Pewna
ciekawostka, jest fakt, ze we wnętrzu jaskini kręcono zdjęcia do ekranizacji "Ogniem i mieczem". Przejazd pod
Maczugę Herkulesa i wizyta w Zamku na Pieskowej Skale. Nazwa zamku prawdopodobnie wywodzi się od
niemieckiego terminu Peskenstein. Według opinii części badaczy nazwa jest pochodną kształtu zamkowej skały,
która rzekomo miała przypominać psa. Zamek Pieskowa Skała to współcześnie najlepiej zachowana rezydencja
obronna Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi ona Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu
obejmujący reprezentacyjny czteroskrzydłowy zespół renesansowy z arkadowymi krużgankami, loggię z wieżą
zegarową, cylindryczną basztę gotycką, XVII-wieczną oficynę, włoskie bastiony i tarasy ogrodowe. Następnie
przejazd do Ogrodzieńca. Spacer z przewodnikiem po okolicy to jedna ze stałych naszych propozycji. Wycieczka
wiedzie szlakiem warowni ogrodzienieckich – od neolitu po współczesność. Uczestnicy zwiedzają gotycko –
renesansowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, jaskinię u stóp Birowa – schronienie
człowieka pierwotnego oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku przy Suchym Połciu, wzgórzu stanowiącym
doskonały punkt widokowy na zamek. “Spacer przez epoki – od neolitu po współczesność” to niezliczona ilość
wrażeń. Przejazd do hotelu w Tarnowskich Górach. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kopalni Srebra gdzie zrekonstruowane wyrobiska Kopalni
Zabytkowej pochodzą z XVII i XIX wieku i są świadectwem bogatej historii Ziemi Tarnogórskiej. To jedyna w
Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców
srebronośnych. Następnie zwiedzanie Sztolni „Czarnego Pstrąga”, która jest przykładem znakomitego dzieła
górniczego. Zwiedzanie Sztolni „Czarnego Pstrąga” odbywa się za pomocą łodzi. Przewodnik, niczym mityczny
Charon przeprawia turystów od jednego do drugiego szybu, pchając łodzie, a zarazem snując opowieści
górnicze. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

Cena: 340

zł /przy min. 48 osobach płatnych/

Cena zawiera: Przejazd autokarem klasy LUX (WC, Klimatyzacja, DVD) ,1 nocleg w hotelu w pokojach 2-,3osobowych w pełnym węzłem sanitarnym, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota - przewodnika na całej
trasie, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

