Śląsk magiczny.
Wycieczka w dniach 12-13.03.2016r
1. Zbiórka dnia 12.03.2016 o godz. 06.45 na parkingu obok SP 10 w Proboszczewicach
godz 07.00 przy Urzędzie Gminy ( podać przy zapisie ). Przejazd do Będzina. Zwiedzanie:
- Zamku Będzińskiego – niezwykła średniowieczna warownia,
- Pałacu Miroszewskich – wspaniały przykład barokowej rezydencji
- Podziemia będzińskie
- Mizrachi – żydowski dom modlitwy.
- spacer po górze zamkowej i dawnych murach miejskich
2. Obiad po śląsku
3. Zwiedzanie Browaru Tyskiego z ekspozycją muzealną i projekcją filmu. Zakupy w sklepie z
pamiątkami i produktami browaru prosto „ ze źródła”.
4. Wieczór integracyjny dla chętnych. Nocleg.
5. Dnia 13,03.2016r po śniadaniu ok. godz. 09.30 przejazd do Mysłowic gdzie zwidzimy Centralne
Muzeum Pożarnictwa – największy tego typu obiekt w Polsce z nowoczesną multimedialną wystawą.
6. Po powrocie zwiedzamy dwa słynne osiedla śląskie Giszowiec i Nikiszowiec z Muzeum Historii
Katowic – U nos w doma na Nikiszu.
7. Po zwiedzaniu obiad.
8. Zwiedzanie centrum Katowic – stolicy Górnego Śląska.
9. Powrót do Zgierza w godzinach wieczornych.
Koszt 170 zł przy min 40 osobach plus wstępy ok 30zł.
Tel. 5010980277
.
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