
Harmonogram tematyczny Aktywnych Wakacji z GOKiem 2016 

DUŻE WYCIECZKOWE WTORKI – dla dzieci od 8 r. ż. i młodzieży do 18 r. ż. 

Cena zawiera: przejazd, bilety wstępu, 2 ciepłe posiłki, ubezpieczenie oraz opiekę. Wycieczki można 
zakupić w promocyjnym pakiecie, gdzie koszt wszystkich 4 wyjazdów wynosi sumarycznie 300 zł. 

Dziecko jadące na wycieczkę ma mieć ze sobą: drugie śniadanie, wodę do picia, kurtkę (w jaskiniach  
i kopalniach panuje stała temperatura ok. 5 st. C), pelerynę, legitymację szkolną, kieszonkowe, 
ubrania na przebranie, wydzieloną dawkę leków – jeśli takie przyjmuje. 

1. 19.07 
6:00 – 21:30 

GÓRY SOWIE – Masyw Śnieżnika:  
- Stara Kopalnia Uranu - zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej kopalni, 
której początki sięgają średniowiecza, a z racji niezwykłego bogactwa minerałów 
wydobywano tu m.in.: uran, żelazo, srebro i miedź, a ściany zdobią m.in. 
mieniące się ametysty, fluoryty i kwarc; 
- Jaskinia Niedźwiedzia – zwiedzimy jedną z najdłuższych i najgłębszych jaskiń  
w Polsce, z niepowtarzalną i malowniczą szatą naciekową oraz dużą ilością kości 
zwierząt epoki lodowcowej; 
- Muzeum Ziemi w Kletnie – prywatne muzeum, w którym zobaczymy niezwykłe 
bogactwo kamieni, minerałów i skamieniałości, m.in. gniazda jaj dinozaurów 
sprzed 70 mln lat! 

Cena: 
85 zł 

2. 2.08 
8:30 – 17:00 

BESKID ŚLĄSKI – Wisła i Ustroń:  
- Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Wiśle – do naszej dyspozycji 
będą baseny: pływacki, rekreacyjny z falą i biczami wodnymi, z hydromasażem, 
zewnętrzny; zjeżdżalnie: „cebula” dla amatorów mocnych wrażeń i 5 torowa  
o łącznej długości 550 m oraz taras słoneczny; 
- Górski Park Równica – tutaj zaszalejemy na torze saneczkowym typu roller 
coaster z prędkością dochodzącą do 40 km / h na 800 metrowym torze z ostrymi 
zakrętami, a następnie odpoczniemy w kinie sferycznym z ruchomymi fotelami  
i podmuchem wiatru we włosach. 

Cena: 
85 zł 

3. 9.08 
7:00 – 21:30 

OJCOWSKI PARK NARODOWY:  
- Zamek Kazimierzowski – podczas spaceru po Parku zobaczymy m.in. ruiny 
wybudowanego w XIV wieku zamku, z którym wiążą się niezwykłe i bogate 
historie i skąd rozciąga się niezwykła panorama na Dolinę Prądnika; 
- Jaskinia Ciemna – jest tak atrakcyjna, że już ok. 60 tyś. lat temu zamieszkiwali ją 
neandertalczycy. My zwiedzimy ich zrekonstruowane obozowisko, porozglądamy 
się za nietoperzami i ćmami, oraz przyjrzymy się jej niezwykłemu ukształtowaniu; 
- Zamek Pieskowa Skała – oddany do zwiedzania w kwietniu tego roku po 
kapitalnym remoncie jest perełką stylu renesansowego, a związane z nim historie 
obfitują w niezwykłe postacie związane z alchemią, magią i rozbójnictwem, ale 
także z ludźmi kultury, sztuki, nauki i religii. My zwiedzimy zamek i znajdujące się 
w nim ekspozycje, posłuchamy niezwykłych historii, a także pospacerujemy 
wokół zamku, aby sprawdzić jak duża jest Maczuga Herkulesa i ile ścieżek 
prowadzi przez zamkowy park. 

Cena: 
85 zł 

4. 23.08 
6:00 – 21:30 

SREBRNA GÓRA: 
- Twierdza Srebrna Góra – powstała w XVIII w., jest największą i unikatową 
górską budowlą obronną na skalę Europy, gdyż składa się z 6 fortów i kilku 
bastionów. My zwiedzimy ją podczas 3-godzinnej gry terenowej osadzonej  
w realiach wojen napoleońskich. Poza zadaniami zręcznościowymi i logicznymi 
poszukamy ukrytego skarbu, usłyszymy wystrzały armatnie i zapoznamy się z 
bronią czarnoprochową. 
- Kopalnia Złota w Złotym Stoku – spacer Podziemną Trasą Turystyczną zapewni 
nam zwiedzenie muzealnej „Sztolni Gertruda” ze skarbcem i „Chodnika Śmierci”, 
gdzie spotkamy się z Gnomem oraz zobaczymy jedyny w Polsce podziemny 
wodospad w „Sztolni Czarnej”. 

Cena: 
85 zł 



MAŁE WYCIECZKOWE WTORKI – dla dzieci od 6 r. ż. i młodzieży do 14 r. ż.. 

Cena zawiera: przejazd, bilety wstępu, 1 ciepły posiłek, ubezpieczenie oraz opiekę. Wycieczki można 
zakupić w promocyjnym pakiecie, gdzie koszt wszystkich 3 wyjazdów wynosi sumarycznie 200 zł. 

Dziecko jadące na wycieczkę ma mieć ze sobą: drugie śniadanie, wodę do picia, lekką kurtkę, 
pelerynę, legitymację szkolną, kieszonkowe, ubrania na przebranie, wydzieloną dawkę leków – jeśli 
takie przyjmuje. 

1. 12.07 
7:30 – 19:00 

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA – wycieczka pieszo-autokarowa: 
- Pustynia Siedlecka – na dobry początek zobaczymy mniejszą z dwóch jurajskich 
pustyń, powspinamy się na polodwcową wydmę i poszukamy pewnej jaskini; 
- Brama Twardowskiego – przejdziemy się do Źródeł Zygmunta z których bije 
czysta i lodowato zimna woda i które są jednym z najbardziej malowniczych 
miejsc na jurze; 
- Zamki Mirów i Bobolice – zwiedzimy ruiny pierwszego i zrekonstruowany drugi, 
dowiemy się sporo o Szlaku Orlich Gniazd i poznamy smutną legendę ich 
właścicieli; 
- Rezerwat Przyrody Góra Zborów - to rezerwat przyrody nieożywionej 
obejmujący kulminację ciekawych Skałek Kroczyckich, u których podnóża 
odwiedzimy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. 

Cena: 
75 zł 

2. 26.07 
8:00 – 19:00 

ŚLĄSK! – Chorzów i Katowice: 
- Planetarium i Park Rozrywki w Chorzowie – na dobry początek dowiemy się 
wielu ciekawostek o rozgwieżdżonym niebie i zobaczymy rzeczy, których nie 
sposób dostrzec gołym okiem, ani nawet domową lunetą, a następnie oddamy 
się szaleństwu zabawy w Parku Rozrywki; 
- Muzeum Śląskie – znajdujące się w odnowionej przestrzeni KWK Katowice 
tworzy fantastyczne miejsce do warsztatowych spotkań z kulturą i sztuką. My 
zajmiemy się tematami ze strefy „Przemysł”, zobaczymy też galerię sztuki,  
a także wjedziemy na wieżę widokową. 

Cena: 
75 zł 

3. 16.08 
8:00 – 19:00 

ZATOR: 
- Park Rozrywki Zatorland – odwiedzimy Park Ruchomych Dinozaurów, Park 
Mitologii, Park Owadów oraz Park Bajek i Wodnych Stworzeń, zwiedzimy też 
dom do góry nogami, oraz pobawimy się w Lunaparku; 
- Zamek w Suchej Beskidzkiej – zwiedzimy położone w zamkowych komnatach i 
Domku Ogrodnika muzeum, poznamy historię tej niezwykle i pięknie położonej 
budowli zwanej „Małym Wawelem” oraz odbędziemy spacer po zamkowym 
parku. 

Cena: 
75 zł 

 

 


