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Wycieczka
„Morawy, Śląsk Opawski i Opolski”
14- 15 kwietnia 2018 r. ( sobota i niedziela )
Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK
w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Celem imprezy jest
poznanie atrakcyjnych miejscowości na Śląsku i Morawach. Wyjazd nie ma charakteru
komercyjnego lecz odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit.
Główne miejscowości i obiekty wycieczki to:
Strzelce Opolskie – Stare Miasto, ratusz, Pomnik Strzelca
Prudnik – centralny plac miasta – rynek z ratuszem, zabytkowe kamienice, kolumna
św. Jana Nepomucena, Wieża Bramy Dolnej, Wieża Woka, Dom Cechu Tkaczy, studnia
miłości
Opawa – rynek, ratusz, Teatr Śląski, kościół Wniebowzięcia NMP
Ołomuniec – kolumna Trójcy Przenajświętszej(UNESCO), biały ratusz, zegar naścienny,
kościoły, fontanny, Veteran Arena – muzeum motoryzacyjne
PROGRAM:
Wyjazd o godz. 7.00 sprzed Szkoły Podstawowej w Żarnowie.
Przejazd autokarem do Strzelec Opolskich( 189 km), miasta
w woj. opolskim na Wyżynie Śląskiej. Nazwa miasta wywodzi
się od strzelców, łowców książęcych. Przed ratuszem znajduje
się Pomnik Strzelca.
Dalszy przejazd do Prudnika (68 km). Początki miasta sięgają
XIII w. W trakcie swej długiej historii było częścią Moraw,
znajdowało się pod panowaniem książąt opolskich, królestwa czeskiego, monarchii
habsburskiej, Prus oraz Niemiec. W XVII i XVIII w. Prudnik był jednym z najbogatszych
miast Górnego Śląska. Miasto pełne zabytków: ratusz
z XVIII w. z wieżą 63 m – najwyższa budowla w mieście,
na rynku kolumna maryjna św. Jana Nepomucena,
fontanna i kilka zabytkowych kamienic, Dom Cechu
Tkaczy, Wieża Bramy Dolnej, Wieża Woka, kościoły,
studnia miłości itp. Zakwaterowanie w Schronisku
Młodzieżowym, obiadokolacja i nocleg.
Po śniadaniu w niedzielę rano wyjazd w stronę Czech do Opawy (58 km). Jest to jedno
z najstarszych czeskich miast (prawa miejskie 1224r.). Krótkie zwiedzanie centrum
miasta w tym zewnętrznie ratusz, Teatr Śląski, gotycki kościół Wniebowzięcia NMP.
W Opawie studiował J. G. Mendel – prekursor genetyki, nauki o dziedziczności. Dalsza
podróż do Ołomuńca ( ok. 75km). dawnej stolicy Moraw i siedziby biskupów, w którym
zachowały się stare rynki ze wspaniałymi świątyniami, eklektycznym ratuszem ze
skomplikowanym zegarem (1519r.) przypominającym słynny praski Orloj. Największą
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wspaniałością Ołomuńca jest 35 m morowa kolumna
Najświętszej Trójcy zawierająca wewnątrz kaplicę,
obecnie najbardziej okazała barokowa rzeźba w całej
Europie Środkowej – zabytek wpisany na listę światowego
dziedzictwa Unesco. Kolumnę budowano 38 lat i
poświęcono ją 9 września 1754 r. w obecności cesarzowej
Marii Teresy. W kościele św. Maurycego znajdują się
największe w Czechach organy(10400 piszczałek). Tutaj młody Mozart skomponował VI
symfonię F –dur. Dużą atrakcją Ołomuńca jest prywatne muzeum motoryzacji Veteran
Arena, w którym znajduje się ok. 200 zabytkowych samochodów.
Powrót do Żarnowa przez Ostrawę, Gliwice i Włoszczowę ( 354 km) – ok. 5 godzin jazdy
. W trakcie przejazdu krótki postój na posiłek – płatny we własnym zakresie .
Rozwiązanie wycieczki w późnych godzinach wieczornych przy SP w Żarnowie.
Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi: 160 zł dla członka PTTK z opłaconą
składką za 2018r i 200 zł dla pozostałych oraz przy sobie ok. 300 koron czeskich na
wstępy i przewodnika w Ołomuńcu. Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód
osobisty uprawniający do przekroczenia granicy państwowej.
W ramach w/w kwoty organizator zapewnia:
 przejazd autokarem turystycznym
 pilotaż na trasie przejazdu
 ubezpieczenie
 pamiątkowy znaczek
 przewodnika po zwiedzanych obiektach w Ołomuńcu
 nocleg w Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
 obiadokolacja w sobotę 14 kwietnia 2018r.
 śniadanie w niedzielę 15 kwietnia 2018r
 opłatę za parking i przejazd płatnym odcinkiem autostrady
Wpłaty na rzecz organizacji wycieczki przyjmowane będą do 15 marca 2018r.
W przypadku zgłoszenia wymaganej ilości osób, rekrutacja na wycieczkę zakończy się
wcześniej. Przy opracowaniu programu wykorzystano zdjęcia z Internetu . Organizator
zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Zapraszamy do udziału.
Organizatorzy

