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CIESZYN
Cieszyn to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba
władz powiatu cieszyńskiego. Dzieje Cieszyna sięgają IX w. i wiążą się z
grodem słowiańskiego plemienia Golęszyców. Lokacja miasta nastąpiła około
1220 r. Od końca XIII w. było ono centrum Księstwa Cieszyńskiego.
Wzgórze Zamkowe to najcenniejsze i najstarsze miejsce w Cieszynie, w którym
rozpoczęło się tutejsze osadnictwo. Stoi tutaj m.in słynna romańska Rotunda z
XI wieku –jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce i tym samym
najcenniejszy zabytek Śląska. Inne zabytki na cieszyńskim Zamkowym
Wzgórzu to: Wieża Piastowska z XIV wieku –wspaniały punkt widokowy na
miasto i okolice, Wieża Ostatecznej Obrony z XIII wieku.
Starówka znajdująca się w granicach Polski zachowała średniowieczny układ
miasta. Punktem centralnym jest właśnie piękny Rynek z zabytkowymi
kamienicami. Pod numerem 12 kryje się Dom Narodowy -piękny budynek w
stylu eklektycznym, w którym mieści się Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom
Narodowy". Przy Rynku stoi też zabytkowy Ratusz, pierwszy ratusz stanął w
tym miejscu na przełomie XV i XVI wieku.

WIEDEŃ
Stolica i największe miasto w Austrii położone północno-wschodniej części kraju,
nad Dunajem oraz miasto statutarne tworzące jednocześnie odrębny kraj
związkowy. Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowousługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu
międzynarodowym. Hofburg to pałac władców Austrii, poczynając od RudolfaI aż
do KarolaI, czyli od XIII w. do 1918 r.; przez cały ten czas pałac był rozbudowywany
i przebudowywany przez kolejnych władców. Stylem dominującym jest barok i
klasycyzm. Pałac Schönbrunnto pałac zbudowany w XVII–XVIII w. na zlecenie
cesarza Leopolda I, zaprojektowany przez Johanna Bernharda Fischera von
Erlacha. W 1996 pałac został wpisanyna listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Pałac ma 1441 komnat, z czego 45 udostępniono zwiedzającym. Wiener Praterto
parkpubliczny w Wiedniu, położony między Dunajema Kanałem Dunajskim.
Niegdyś były to tereny łowieckie Habsburgów, które cesarz Józef II udostępnił
publiczności w 1766r. W parku pokręcić sięmożna na prawie wszystkich możliwych
rodzajach karuzel. Znajdujący siętutaj największy i najbardziej znany diabelski
młyn Wiener Riesenradma prawie 65 m wysokości i waży 430 ton. Obraca się
bardzo powoli, co pozwala na delektowanie się widokiem Wiednia. Miejsce zabaw i
spotkań jest nazywane Wurstelprater. Wiedeńczycy mogą tam podróżować koleją
parkową Liliputbahn.

SZLAK ORLICH
GNIAZD
Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną KrakowskoCzęstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej
kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośród
przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych
ostańców, stwarzając wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy
człowiekiem i środowiskiem. Zamek w Olsztynie wzniesiony został na miejscu
wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy
Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r
zamek przeszedł wręce Władysława Jagiełły. Od 1406 roku warownia stanowiła
siedzibę starostwa niegrodowego i posiadała stałą załogę wojskową.
Charakterystycznym elementem ruin jest gotycka baszta (donżon) z II połowy XIII
wieku o wysokości 35 m, w dolnej części okrągła, wgórnej ośmiokątna, z kamienia,
a w XV w nadbudowana z cegły. Służyła jako więzienie. Królewski zamek Bobolice
został wybudowany w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego na miejscu
wcześniejszej drewnianej budowli. Bobolicka warownia była elementem całego
systemu obronnego Orlich Gniazd, mającego chronić zachodniej granicy Polski od
strony Śląska. Pod koniec XVI wieku zamek uległ poważnym zniszczeniom podczas
najazdu Maksymiliana Habsburga, jednak jeszcze próbowano go ratować,
natomiast kilkadziesiąt lat później najazd Szwedów zmienił bobolicką warownię w
całkowitą ruinę, która niszczał przez kolejne 300 lat.

TWINPIGS
Miasteczko Westernowe Twinpigs jest spójne i bardzo gustownie stworzone,
wzdłuż głównej ulicy powstały 2 rzędy zabudowań typowych dla Dzikiego
Zachodu, wśród których nie mogło zabraknąć oczywiście Biura Szeryfa. Budynki
połączone są na całej długości tarasem, dlatego centralną część Parku można
oglądać z poziomu pierwszego piętra. Najciekawsze atrakcje Parku to Koło
Młyńskie z ładnymi gondolami, wysokie aż na 25 metrów, z którego podziwiać
można panoramę Miasteczka i całych Żor,indiańska wioska, pokazy kowbojskie,
Tajemnicze Podziemie, strzelnica, strzelanie z łuku, kino 5D i inne.W Miasteczku
Twinpigs nie brakuje też Kowbojów, uroczego i dowcipnego Więźnia oraz
Szeryfa miasteczka.

PROGRAM WYCIECZKI:
DZIEŃ I
7:15 Zbiórka
07.30 Wyjazd z Warszawy
13.00/13:30 Przyjazd do Twin Pigs.
Wstęp i atrakcje w Amerykańskim
Paku Rozrywki w Żorach.
15:00 Obiad
17:00 Przyjazd do Cieszyna- spacer
19:00 Kolacja koleżeńskaz muzyką
DZIEŃ II
06:30 Śniadanie
07:30 Wyjazd do Wiednia
12.30 Obiad
13.30 Objazd autokarem
reprezentacyjnych miejsc w Wiedniu
14.30 Zwiedzanie Wiednia z
przewodnikiem
17.00 Kolacja
18:00 Czas wolny na Starym Mieście
19:00 Zakwaterowanie w Wiedniu

DZIEŃ III
08.00 Śniadanie
09.00 Przejazd do Schonbrunn -letniej
rezydencji Habsburgów. Spacer po
zespole pałacowymi ogrodach w stylu
francuskim, zwiedzanie wnętrza
Pałacu- Komnatyz przewodnikiem
14:00 Obiad
14:45 Przejazd do wiedeńskiego parku
rozrywki Wiener Prater. Wstęp wolny,
atrakcje parkowe dodatkowo płatne.
17:00 Przejazd w kierunku Polski do
Cieszyna
22:00 Kolacja i zakwaterowanie w
hotelu w Polsce
DZIEŃ IV
08.00 Śniadanie
10.00 Zwiedzanie Ruin Zamkowych na
szlaku Orlich Gniazdz przewodnikiem
14:00 Obiad
15:00 Powrót w stronę Warszawy
20.00 Przyjazd do Warszawy

CENA ZAWIERA:
· Zakwaterowanie / 3 noclegi /
· Realizację programu
· Transport autokarowy
· Wyżywienie według programu
· Opiekę animatorów i przewodników
oraz bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów
· Ubezpieczenie NNW uczestników w
czasie podróży i pobytu

Zawartość przedstawionej oferty jest
własnością Przedsiębiorstwa
Organizacji Turystyki Rekreacji i
Sportu Sp. z o.o. na podstawie Ustawy
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
Dziennik Ustaw z 1994 nr 24 poz.83
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