WYCIECZKI PO OKOLICY – PLANOWANY GRAFIK ZAPRASZAMY
DATA

IMPREZA

CZAS

07.11 ND

POMIĘDZY POLSKĄ, CZECHAMI A SŁOWACJĄ – WIEŚ HERCZAWA. Przejazd do
Jaworzynki, przejście na Herczawę - wśi pod każdym względem niezwykłej. Po drodze
08.30 Ustroń,
drewniany kościółek na Herczawie, odpoczynek „U Sikory” – starej drewnianej karczmie z
09.00 Wisła –
1927roku, z dobrze zachowaną sienią, wykładaną kamiennymi płytami od dawna będącą
14.00 Ustroń
miejscem spotkań mieszkańców. Prażarenka kawy z tarasem widokowym, serarnią u
Bacy z Herczawy, a także dolina Czadeczki i słynny Trójstyk.

13.11 SOB

Mała Pętla Beskidzka perełka wśród wycieczek – Istebna i Koniaków najwyżej
położone wioski w Beskidzie Śląskim, spotkanie z tradycją górali beskidzkich
13.30
(regionalna Izba Koronkarska u Marii Gwarkowej, Kurna Chata Kawuloka z 1863r.
(Ustroń),
pełna instrumentów góralskich, Centrum Pasterskie wraz z kolibą z wyrobami z 14.00 (Wisła)
sera owczego i sklep góralski, Centrum Koronki Koniakowskiej – wystawa koronek
powrót o
oraz sklep z koronką, gdzie prace do sprzedaży wystawia 25 koronczarek.
18.30
Możliwość przekroczenia granicy do Czech, zrobienia drobnych zakupów.

14.11 ND

18.11 CZW

19.11 PT

21.11 ND

ZABYTKOWE MIASTECZKA W CZECHACH – muzeum starych samochodów,
kameralny Stramberk zwany miastem malarzy i artystów a w nim stary browar
produjkujący piwo niefiltrowne oraz tajemnicze sztramberckie uszy. Nowy Jicin
zabytkowm rynkiem i muzeum finezyjnych kapeluszy.
Czas na kawę, piwo, drobne zakupy.

08.20 – 16.00

PRZEJAZD POCIĄGIEM TURYSTYCZNYM PO USTRONIU W
15.15 –
TOWARZYSTWIE PRZEWODNIKA – na trasie najciekawsza okolica Ustronia
16.15
Cieszyn – spacer po urokliwych uliczkach Cieszyna: zabytkowy
13.10 Wisła
rynek,Studnia Trzech Braci, Cieszyńska Wenecja, Plac Teatralny, Wzgórze
13.45 (Ustroń)
Zamkowe z Rotundą św. Mikołaja w oraz wieżą Piastowską. W czasie
– 17.30
wolnym możliwe przejście do Czeskiego Cieszyna.
Morawski Kras – jaskinia Punkewna, część zwiedza się płynąc łódka podziemnym
korytem rzeczki Punkwy i miasto Ołomuniec. WYMAGANE SZCZEPIENIE lub
ZAŚWIADCZENIE o przebytej chorobie COVID-19 max 170 dni

08.15 – 20.30

TRANS
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120 zł

Informacje i zgłoszenia: pod nr tel. 608 314 524 lub emailem watra@watra.com.pl www.watra.com.pl
ORAZ W PIJALNI WÓD OBOK TĘŻNI SOLANKOWEJ W USTRONIU ZAWODZIE. Zapraszamy 
Podczas przejazdu autokarem uczestnicy wycieczki zobowiązani są do podróżowania w maseczce założonej we właściwy sposób.

Osoba wpisująca się na wycieczkę zakupieniem biletu jednocześnie deklaruje, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym. Na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję wzięcia udziału w wycieczce będąc
świadomym zagrożeń związanych z możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

