
                                                          

                                                                                                                                   Biuro Podróży ESSENTIA 

                                                                                                              ul. Kilińskiego 44, 07-410 Ostrołęka,  

                                                                                                            tel.575-509-809, e-mail: biuro@essentia.turystyka.pl 

                                                                                                           Nip: 758-108-66-32, Regon 551174696 

                                                                                                          Wpis do Rej. Org. Tur. i Pośr. Tur. Woj. Maz. Nr 1687 

                                                                                                        www.essentia.turystyka.pl 

____________________________________________________________________________________________________________                      

                 Śląskie na wesoło – 5 dni 
 
   

 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Zabrza. Zwiedzanie z przewodnikiem Sztolni Królowa Luiza - jednej z najstarszych kopalni na Górnym 

Śląsku. Podczas zwiedzania zejdziemy na głębokość 35m i przemierzymy podziemne korytarze o łącznej dł. 1560 m.  

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Wisły. Wędrówka z przewodnikiem na Baranią Górę – drugi  co do wielkości szczyt (1220 m) Beskidu 

Śląskiego oraz miejsce, z którego swój początek bierze rzeka Wisła. 

- Przejazd pod Skocznię Narciarską im. A. Małysza w Wiśle Malince. Jedna z dwóch, obok Wielkiej Krokwi w 

Zakopanem, skoczni dużych w Polsce. Odbywały się tu m.in.: zawody rangi Letniego Grand Prix, Pucharu 

Kontynentalnego, Mistrzostw Polski i inne. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Koniakowa. Udział w pokazie wyrobu bundzu. Odwiedzimy wystawę pasterską, która prezentuje naczynia, 

sprzęty etc. stosowane w dawnych i współczesnych bacówkach. Dowiemy jak toczy się życie na hali, a koniec weźmiecie 

udział w pokazie klagania mleka, czyli wyrobu bundzu – białego słodkiego sera owczego.  

- Przejazd do Chaty Kawuloka, gdzie obejrzymy wystawę zabytkowych sprzętów oraz instrumentów muzycznych. M.in.: 

gajdy, róg pasterski, okarynę, piszczołki.  

- Przejazd do Istebnej. 3h pobyt w Parku Wodnym Olza. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  
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4 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Żywca. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Miejskiego, mieszczącego się w Starym Zamku. 

Zgromadzono tu eksponaty przybliżające historię, przyrodę i unikalne zwyczaje Żywiecczyzny. 

- Rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim.   

- Przejazd do Parku Linowego. Zabawa pod okiem instruktora.  

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

5 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Chorzowa. Całodziennym pobyt w Legendii – Śląskim Wesołym Miasteczku, najdłużej działającym parku 

rozrywki w Polsce. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach nocnych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 4x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (4x śniadanie, 4x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW,  

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os. 


