Podróżnik
zaprasza
Z wizytą u książąt pszczyńskich
PSZCZYNA – książęca rezydencja
TYCHY – Tyskie Browary Książęce
TERMIN: 24 marca 2018, sobota
WYJAZD: godz.06:00, pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Pszczyna Muzeum Zamkowe
Od połowy XIX wieku pałac pszczyński stał się własnością Hochbergów z
Książa. Pierwszy z tego rodu właściciel zamku, Hans Heinrich X, otrzymał
w 1850 r. od króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV, tytuł księcia na
Pszczynie, który stał się tytułem dziedzicznym. Jego syn, Hans Heinrich XI,
najdłużej tutaj panujący, dokonał znacznej rozbudowy zamku, który gościł
za jego czasów ważne osobistości, łącznie z cesarzem Niemiec.

W 1907 roku, po śmierci ojca tutejsze dobra przejął Hans Henirich XV.
Jego żoną była Angielka, Maria Teresa Oliwia Cornwallis-West, nazywana
Daisy i uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Podczas I wojny
w zamku mieściła się kwatera armii niemieckiej, mieszkał tu także sam
cesarz Wilhelm II.
Po
wojnie i odrodzeniu państwa polskiego
zamek nadal należał do Hochbergów. Rezydencja szczęśliwie przetrwała II
wojnę światową w związku z czym już w 1946 roku utworzono tu
muzeum, które obecnie nosi nazwę Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Zamek pszczyński posiada zachowane 80 % wyposażenia, autentyczne i
wiernie utrzymane w dawnym wyglądzie wnętrza.

Zwiedzimy: Wnętrza zamkowe XIX/XX wiek
(westybul, paradne
schody, salony, galerie, biblioteka, prywatne apartamenty książęce oraz
apartament cesarza Wilhelma I), wystawy "Gabinet Miniatur" - ponad
200 miniatur z okresu XVI – XX wieku, "Znane i nieznane"
(najcenniejsze zabytki ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie) oraz
"Galeria portretów. W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt
pszczyńskich". Na teren zamkowy przejdziemy przez Bramę
Wybrańców – najstarszą zachowaną do dziś część kompleksu
zamkowego. Mieściła pomieszczenia dla żołnierzy straży zamkowej,
wybieranych przez książąt, stąd nazwa „wybrańcy”. Jednocześnie brama
była głównym wjazdem na teren zamkowy. Zajrzymy na rynek miasta,
podejdziemy do Ławeczki Daisy. Jeśli tylko pozwoli nam na to czas
zajdziemy do mauzoleum książąt pszczyńskich położone na terenie parku
zamkowego.

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych

Muzeum znajduje się na terenie Tyskich Browarów Książęcych w
dawnym budynku kościoła ewangelickiego wybudowanego w 1902 roku.
Historia warzenia piwa w Tychach sięga końca drugiej połowy XVI wieku,
kiedy to założony został tu pierwszy browar. Na terenie Browarium
zwiedzimy m.in. pochodzącą z początków XX wieku czynną warzelnię,
XIX wieczną bednarnię, dawny budynek dyrekcji, współczesne linie
rozlewnicze a także obejrzymy zrealizowany w technologii 3D film
przedstawiający historię Browaru. W części muzealnej dla zwiedzających
zgromadzono liczne eksponaty dotyczące tradycji i historii Tyskich
Browarów Książęcych. Są to m in. narzędzia bednarskie, podkładki,
dębowe beczki, kufle, kapsle oraz liczne fotografie związane z piwem i

jego historią. Ciekawym elementem muzeum jest także ekspozycja
zawierająca przeszło trzysta XIX wiecznych butelek. Pod koniec wycieczki
weźmiemy udział w degustacji piwa Tyskie w zabytkowym pubie.

W drodze powrotnej , na trasie zjemy późny obiad jednodaniowy
Powrót do Wrocławia – ok. 21:00
CENA : 130 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, przewodnik w Muzeum Zamkowym w
Pszczynie, opłaty drogowe, parkingi, ubezpieczenie, marża i podatek VAT).

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 125 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Pszczyna Muzeum Zamkowe i wystawy – 16zł/os
 Tyskie Browary Książęce z degustacją – 20 zł/os
Zorganizowany obiad 1-daniowy, płatny dodatkowo – 22 zł/os (pierś drobiowa,
ziemniaki, surówka) – proszę zgłaszać się przy zapisach na obiad

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko Pszczyna (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

