
Komisja Ochrony Przyrody i Zabytków

Koło Terenowe nr 88 TRAMP

PTTK Oddział Opole

organizuje wyjazd indywidualny koleją do Gliwic

w dniu 24 stycznia 2015r. (sobota)

Zapraszamy na wycieczkę statutową

„Gliwice jakich nie znacie”
szlakami przyrody, historii i ... górnośląskich zabytków techniki 

Wszyscy tęsknimy już za słońcem i wiosną , dlatego zapraszamy  Was w tropiki zimą! 

P  rogram wycieczki  : Jedziemy pociągiem .Zbiórka na dworcu PKP w holu głównym o godz 7.40 . Wyjazd z dworca 

PKP Opole Główne:    pociągiem INTER REGIO (IR) o godz 7.56 . O godz 8.42 w Kędzierzynie –Koźlu wsiada grupa 

z Kędzierzyna - Koźla. Przyjazd do Gliwic o godz 9.13 

Powrót z dworca PKP Gliwice do Opola Główne  planowany jest o godz   17.18 REGIO przyjazd do Kędzierzyna Koźle o 

17.54 przesiadka w Kędzierzynie -Koźlu REGIO pociąg 17.59- w Opolu 18.50

Wyjście na trasę wycieczki:  zwiedzanie miasta:  kościół pw Podwyższenia Krzyża św.,   kościół katedralny, ratusz   

Willa Caro (muzeum wnętrz), park Chopina, Zamek (muzeum) , Kościół pw. Wszystkich Świętych i inne zabytki, czas 

wolny na posiłek, Palmiarnia –tropiki , dział akwarystyki  (zwiedzanie z przewodnikiem), czas wolny w palmiarni na 

kawę i zakupy. 

Zapraszamy członków PTTK i sympatyków. Polecamy naszą wycieczkę młodym przewodnikom 
terenowym jako praktyczne szkolenie metodyczne z tego terenu.
Świadczenia:   opieka przodownika turystyki pieszej, 
- ubezpieczenie o NNW we własnym zakresie ze składki 

PTTK , bilety wstępu i koszty podróży w własnym zakresie 

Dzieci zapraszamy pod opieką dorosłych, wycieczka 

odbędzie się niezależnie od pogody.

Nie przegap tego !!! 

Zapraszamy na „Gliwice jakich nie znacie”  !!! 

.
Przykładowy koszt:

Bilet do Gliwic i z powrotem  normalny 36 zł 

Wstęp do palmiarni 3, 50 zł przy grupie ponad 10. osobowej plus koszty  przewodnika (50 zł dzielone przez liczbę 

uczestników) Wstęp do Villa Caro , bilet normalny  8 zł  Wstęp do Zamku bezpłatny 

Osoby odpowiedzialne :

Kierownictwo rajdu:  Andrzej Kubiczek,
Opieka merytoryczna -  Krystyna  Słodczyk,  Wojtek Kwiecień 

Dzieci zapraszamy pod opieką dorosłych, wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.


