
WYJAZD INTEGRACYJNY 
Stronie Śląskie –  Luksusowy Aparthotel „Czarna Góra” 

Zwiedzanie jaskini Niedźwiedzia, Zamku w Mosznej 

Termin: dowolny 

Cena: 1050 zł / os. 

     

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bytomia o godz. 14:00. Przyjazd do miejscowości Stronie Śląskie. Zakwaterowanie w pokojach luksusowego apar-thotelu „Czarna Góra” 

położonego w otoczeniu malowniczych gór z pięknym panoramicznym widokiem. Kolacja. Nocleg. 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Kletna. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w 

Polsce. Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na trzech poziomach. Znana długość sal i korytarzy wynosi ponad 5 km, natomiast głębokość to ponad 

100 m. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z 

niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej. Powrót do hotelu. Obiad. Czas wolny 

przeznaczony na relaks: korzystanie z basenów, strefy saun. Godzina 19: 00 uroczysta kolacja oraz zabawa przy muzyce mechanicznej. Nocleg. 

3 DZIEŃ: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Mysłowic. Po drodze możliwość zwiedzania zamku w Mosznej – zabytkowa rezydencja 

położona we wsi Moszna, w województwie opolskim.  Jest jednym z najbardziej zabytkowych obiektów ziemi opolskiej. Od 1866 do 1946 roku 

rezydencja potentatów przemysłowych – rodu Tiele Wincklerów. Powrót do Bytomia. Zakończenie wycieczki. 

 

CENA ZAWIERA: 

- przejazd autokarem 

- zakwaterowanie w hotelu: 2 noclegi /pokoje 2-osobowe/ 

- wyżywienie zgodnie z ofertą, w tym uroczysta kolacja oraz zabawa przy muzyce mechanicznej 

- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

- opieka pilota podczas całego wyjazdu 

- realizowanie programu wycieczki 

- ubezpieczenie KL + NNW 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po obiektach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

