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Zamki Jury i Tarnowskie Góry 

 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd w kierunku Częstochowy. 

 Zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie położonego wśród 

jurajskich skał.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem zrekonstruowanego zamku w 

Bobolicach – zamek położony w samym sercu Jury, zatopiony 

wśród ostańców skalnych.  

 Żarki – wizyta w Muzeum Dawnych Rzemiosł.  

Zwiedzający Stary Młyn wyruszają w pasjonującą podróż w 

czasie. W jej trakcie poznają historię pięciu głównych rzemiosł 

obecnych od wieków w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, 

szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa. 

Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. 

Nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie, suchy prowiant.  

Przejazd w kierunku Tarnowski Gór. 

 Zwiedzanie Kopalni Srebra z przewodnikiem w 

Tarnowskich Górach -  Odwiedź obiekt wpisany na listę 

UNESCO - odkryj kim byli tarnogórscy gwarkowie, dowiedz się 

jak działała maszyna parowa, które zrewolucjonizowała tutejszy 

przemysł, zobacz przodki górnicze z przełomu XVIII i XIX w., 

przepłyń łodzią podziemną rzekę (270 m). 

 Zwiedzanie z przewodnikiem Sztolni Czarnego Pstrąga – 
najdłuższy w Europie rejs łodziami. Uczestnicy dowiedzą się w jaki 

sposób górnicy pokonywali siły natury, poznają niezwykłe historie 
i wykute w skale tajemnicze legendy. 

UWAGA: W podziemiach panuje stała temperatura ok. 10 C. Zalecamy ciepłe 

okrycia i wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. 

Powrót na obiadokolację i nocleg.  

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 

 5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

2 obiadokolacje, 1 obiad, 

1 suchy prowiant 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 175 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

695  zł/os 635 zł/os 605 zł/os 590 zł/os 565 zł/os 
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Dzień 3 

Śniadanie. Wykwaterowanie. 

Przejazd do Ogrodzieńca.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem ruin Zamku w Ogrodzieńcu – 

największej warowni na Wyżynie Krakowsko – 

Częstochowskiej.  

 Zwiedzanie Parku Miniatur na podzamczu – makiety 

zamków i warowni prezentowane na Szlaku Orlich Gniazd od 

Krakowa do Częstochowy. 

 Park Rozrywki : dmuchane zamki, zamek rycerski, duża i 

mała huśtawka, karuzela Wiedeńska.  

Obiad (II danie, napój) 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

 

ZALICZKA: 150zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w trzecim dniu 

wycieczki; 

 Możliwość dokupienia obiadu w drugim dniu wycieczki; 

 Zwiedzanie ruin zamku Pilcza – Smoleń;  

 Spacer Szlakiem Jaskiniowców do Zegarowych Skał; 

 Przejście trasą turystyczną pomiędzy Zamkami w Mirowie i Bobolicach; 

 Bobolice – zwiedzanie zrekonstruowanego zamku; 

 Olsztyn – zwiedzanie ruin zamku; 

 Bobolice – zwiedzanie odrestaurowanego zamku; 

 Częstochowa - zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.     

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic Piaseczna/Warszawy. 
Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja może wyglądać wtedy inaczej 
niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (standard, 
rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś zainteresowany 
takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być wystawiona wyłącznie 
w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który posiada 
stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych opiekunów 
małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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