
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

             Krótki wypad na ŚLĄSK 
Pławniowice (pałac) – Tarnowskie Góry zabytkowa Kopalnia 

        Srebra (UNESCO) – Stare Tarnowice (zamek) 
 

TERMIN: 21 sierpnia 2021 , sobota 
WYJAZD: godz.06:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 
 

Pławniowice-pałac Ballestremów 
Odwiedzimy zespół pałacowo-parkowy który jest architektoniczną perełką z 

końca XIX wieku. W 1789 r majątek przejmuje hrabia Karol Franciszek von 
Ballestrem i ustanawia tutaj rodową siedzibę. 

  

  
 

Pod koniec XIX wieku Ballestremowie wznoszą wspaniały nowy pałac który wraz z 
okolicznymi majątkami należy do nich do 1945 r Dawne wnętrza pałacowe były 
urządzone bogato, choć bez przesadnego przepychu. Pałac zdobiły cenne meble 

oraz unikatowe zbiory broni białej i palnej, trofea myśliwskie, a także liczne 
kosztowne portrety i płótna znanych mistrzów. Przynależący do pałacu park o 

pow. ok. 2,4 ha został założony w 1885 roku, na miejscu starszego ogrodu z 
poprzedniego wieku. Park otoczony jest masywnym ceglanym ogrodzeniem.  
Krótko po wojnie stacjonował tutaj sam marszałek Iwan Koniew. Pałac został 

wtedy doszczętnie ograbiony. Obecnie jest to własność kościelna, znajduje się  
tutaj  Ośrodek Edukacyjny Diecezji Gliwickiej. Pałac wraz z kaplicą udostępnione 

są do zwiedzania.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_palna


  
   

Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych   

Chociaż prace wydobywcze na tych  terenach nie są prowadzone już od bardzo 
dawna, to tutejsza kopalnia jest obecnie jedną z największych atrakcji 

turystycznych Polski. Od lipca 2017 jest wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO . Główny szlak turystyczny znajduje się około 40 metrów 

pod ziemią i rozciąga na długości dwóch kilometrów, łącząc w sobie trzy z 
najważniejszych szybów wydobywczych. Kilkaset metrów całej trasy, z powodu 
zalania szybu, pokonywane jest na specjalnych łodziach. W podziemiach panuje 

specyficzny mikroklimat o stałej temperaturze 10 stopni C. Wskazana ciepłą 
odzież. 

    
 

Stare Tarnowice – zamek Wrochemów 
Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1520. Przez całe wieki i lata rezydencja 
utrzymywana była w naprawdę świetnym stanie, uległo to jednak zmianie kiedy 

po II wojnie światowej zamek został  znacjonalizowany i przekazany w ręce PGR-
u. W 2000 roku kupili go państwo Smolorz. Renowacja obiektu trwała ponad 

dziesięć lat, pozwoliła jednak na odtworzenie piękna budynku, który jest jednym 
z najstarszych i najważniejszych dla historii Tarnowskich Gór. Dziś w zamku, 
udostępnionym do zwiedzania, będziemy podziwiać olśniewający dziedziniec, 

otoczony arkadowymi krużgankami, będącymi perłą architektury renesansowej 
na Górnym Śląsku, a także szereg pięknie umeblowanych komnat, w których 

znajdują się między innymi renesansowe szafy, barokowe sekretery, czy też 
secesyjne sypialnie. W czasie zwiedzania Zamku można podziwiać także 

niezwykłą kolekcję przedmiotów związanych z meblarstwem. Ponadto  znajduje 
się tu jedyna w Polsce wystawa meblowych elementów zdobniczych, tak zwanych 
aplikacji.  

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO


      
 

       
 
 

 
 

CENA :  125 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 120 zł 
 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży 

 Pałac w Pławniowicach – 15 zł/os 

 Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry – 39 zł/os 

 Zamek w Starych Tarnowicach – 17 zł/os 

 

W restauracji zjemy zorganizowany obiad – Pieczeń, kluski śląskie, kapusta modra - 

chętni proszę się zgłaszać przy zapisach  - 30 zł /os płatne w autokarze 

 

 

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, 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 – Śląsk (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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


