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WROCŁAW – ŚLĄSK OPOLSKI

WROCŁAW · WOJSŁAWICE · OPOLE · PRUDNIK · GŁOGÓWEK · MOSZNA · NYSA ·
OTMUCHÓW · PACZKÓW · GÓRY OPAWSKIE* · BRZEG

PROGRAM RAMOWY 7 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia w godzinach porannych. Przejazd do WROCŁAWIA. Jadąc do Ogrodu Zoologicznego
podziwiać będziemy z zewnątrz Halę Stulecia, uznawanej za jedno z największych dzieł architektury XX wieku.  Następnie
odwiedzimy Afrykarium – unikatowy kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym
Czarnego Kontynentu. Przejazd do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim. Można tu podziwiać rwące strumyki, z
hukiem spadające wodospady, kręte ścieżki, łukowate mostki czy kamienne latarnie. Udział w pokazie Fontanny
Multimedialnej. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg we Wrocławiu lub okolicach.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd w okolice Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Zwiedzanie założonego w 1811 roku, drugiego
najstarszego tego typu obiekcie w Polsce. Nazywany oazą piękna i spokoju, jest ulubionym miejscem wypoczynku
wrocławian. Kolekcje Ogrodu liczą ponad 11 500 gatunków i odmian roślin gruntowych i szklarniowych. Szczególną wartość
mają kolekcje roślin z rodziny wrzosowatych, roślin wodnych i błotnych oraz sukulentów, a także Kolekcja Narodowa
rodzaju Hedera obejmująca ponad 500 taksonów bluszczy. Spotkanie z przewodnikiem i dalsze zwiedzanie Wrocławia:
Ostrów Tumski - Archikatedra św. Jana Chrzciciela z XIII –XIV w., uważana za pierwszą w pełni gotycką świątynię na
ziemiach polskich. Zobaczymy dwie piękne barokowe kaplice: św. Elżbiety i Elektorską. Zobaczymy pomnik św. Jana
Nepomucena oraz przejdziemy na Most Tumski, zwany „Mostem Zakochanych”. Kolejno udamy się na spacer po starówce,
będącej historycznym, kulturalnym i społecznym centrum stolicy Dolnego Śląska. Zobaczymy ratusz i zabytkowe kamienice
w rynku. Czas wolny. Następnie przejazd w okolice głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Zwiedzimy m.in
najbardziej reprezentacyjną salę uniwersytecką - barokową Aulę Leopoldyńską oraz Oratorium Marianum. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do WOJSŁAWIC. Odwiedzimy Arboretum o bogatych zbiorach. Kolekcja obejmuje 4650 gatunków
roślin drzewiastych oraz 4890 odmian bylin. Ponadto: kolekcje różaneczników, liliowców oraz bukszpanów - uznane za
Kolekcje Narodowe. Zobaczymy także: zabytkowy folwark z odrestaurowaną kuźnią kołową, szklarnie, dom ogrodnika,
grób założyciela Arboretum. Kolejno przejazd do OPOLA. Spacer po mieście. Zobaczymy „Opolski Akropol”. Następnie
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udamy się na Stare Miasto – barokowy ratusz, zabytkowe kamienice, amfiteatr, przejście Aleją Gwiazd Polskiej Piosenki.
Zwiedzimy kaplicę św. Anny z późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym. Wejdziemy na wieżę Piastowską – panorama
miasta z 42 m punktu widokowego. Spacer „Opolską Wenecją”. Tworzy ją szereg uroczych kamienic, które w połączeniu z
kanałem, dostarczają niezwykłych widoków. Czas wolny na opolskiej starówce. Przejazd na obiadokolację i nocleg u
podnóża GÓR OPAWSKICH w okolicy Głuchołazów.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do PRUDNIKA. Zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in. Wieżę Woka z II poł. XIII w. – jeden z najstarszych
zabytków architektury obronnej w Polsce, barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła, ratusz z XVIII w., Wieżę Bramy
Dolnej oraz dwie baszty z przyległym murem – obecnie pełniące rolę Muzeum Ziemi Prudnickiej. Udamy się do
Sanktuarium św. Józefa w LESIE PRUDNICKIM. Przez rok klasztor był miejscem internowania ks. Prymasa Stefana kardynała
Wyszyńskiego. W 1996 roku kościół podniesiono do rangi sanktuarium. Obecnie jest to jedno z najczęściej odwiedzanych
miejsc w Górach Opawskich, cel religijnych i turystycznych wycieczek. Zobaczymy m.in. grotę lurdzką wybudowaną ze skały
wulkanicznej i uroczyście poświęconą w 1904 r. Następnie przejazd do GŁOGÓWKA. Osobliwościami miasta są m.in. wieża
wodna i baszta strażniczo – więzienna (dziś Muzeum Regionalne), renesansowy zamek, kościół oo. Franciszkanów, kościół
pw. św. Bartłomieja, Kaplica Loretańska zaprojektowana na wzór Świętego Domu z Loreto. Domek loretański przykryto
dobudowanym skrzydłem sąsiedniego kościoła franciszkańskiego tworząc swoistą osobliwość architektoniczną – kościół w
kościele. Miejsce to stało się celem pielgrzymek. Kaplica wraz z kościołem ma rangę sanktuarium. Kontynuacja podróży do
MOSZNEJ, gdzie zwiedzimy słynny zamek z poł. XVII w. – jeden z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi
opolskiej. Posiada on 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek. W 1978 roku kręcono tu film „Test pilota Pirxa”. Budowlę
otacza wspaniały park z cennym drzewostanem i rzadkimi skupiskami rododendronów. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udamy się do NYSY, miasta bogatego w liczne historyczne budowle. Zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in.: Dom
Wagi Miejskiej, pałac biskupów wrocławskich, kościół św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki – jeden z piękniejszych
zabytków architektury sakralnej w Polsce, fontannę Trytona, Piękną Studnię, barokowy kościół jezuitów oraz pozostałości
pruskiej twierdzy – wieże murów obronnych. Następnie przejazd do OTMUCHOWA. Zobaczymy m.in.: ratusz miejski,
zespół kamieniczek, kościół św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, mury obronne, a także wieżę Bramy Wróbla, przez którą
wjeżdżał do miasta orszak biskupi. Udamy się do PACZKOWA, zwanego „śląskim Carcassonne”. Spacer po mieście o
średniowiecznym układzie urbanistycznym. Zobaczymy mury obronne z 19 basztami oraz trzema wieżami bramnymi,
wieżę-bramę Wrocławską, Ząbkowicką i Kłodzką, a także planty miejskie i ratusz. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Pobyt w miejscu zakwaterowania. Fakultatywnie wycieczka w GÓRY OPAWSKIE*. Powrót na obiadokolację i
nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie, po którym przejazd do BRZEGU. Zobaczymy układ urbanistyczny Starego Miasta, kościół Podwyższenia Krzyża
św. z XVIII w., a także zwiedzimy renesansowy Zamek Piastów Śląskich z XIII-XVI wieku, zwany Śląskim Wawelem. Wyjazd w
drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN:    22-28.06.2017
CENA:         1100 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów w pensjonatach lub hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 5 000 zł
• bilety wstępu, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe.

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport


