
SZCZEGÓŁY CENY 159 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU Europa na
trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu do Zamku Mirów, bilet wstępu do Zamku Bobolice, Podatek Vat,
obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

ZAMEK MIRÓW I ZAMEK BOBOLICE TERMIN 23.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina ok. 9:45- 10:00 – Przyjazd do Mirowa, spacer Grzędą Mirowską pod Zamek w Bobolicach
(około godzina czasu), zwiedzanie zamku i  posiłek w restauracji Zamkowej ( pierogi) spacer powrotny
do Mirowa
Godzina 15:00 zwiedzanie Zamku w Mirowie i czas wolny 
Godzina 16:30 - Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 18:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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KATOWICE Parking przy MCK ul. Olimpijska , godzina 8:15
ŚWIETOCHŁOWICE Przystanek linii autobusu M1 przy Ranault Pietrzak 8:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 7:45
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald's, godzina 7:30 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki
linii autobusu nr M1 przy DTŚ



Zamek Mirów. Jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Leżąca
na wzniesieniu, monumentalna bryła zamku, przywodząca niektórym na myśl okręt, pomimo
pozostawania przez wiele lat w ruinie robi spore wrażenie. Mirowska twierdza stanowi jedną z
najstarszych budowli obronnych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Wiemy, iż murowana strażnica
powstała tu około połowy XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego. Na zwiedzających czeka tu wiele
atrakcji. Place zabaw to miejsca odwiedzane chętnie nie tylko przez dzieci, ale także przez ich rodziców.
Słychać tutaj zawsze śmiech i wesoły gwar. Dostępny dla zwiedzających jest również mini park linowy.
Przy wejściu do Zoo można wypożyczyć wózki do przewozu dzieci. Wśród bujnej zieleni powstały
miejsca piknikowe i punkty gastronomiczne, działają także Cafeterka Dżungla (w pawilonie wejściowym)
oraz Karczma Pod Dębami, gdzie można zjeść pyszny obiad.

ZAMEK MIRÓW 
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Grzęda Mirowska, zwana również Mirowskimi Skałami, rozciąga się na odcinku niespełna 2 km pomiędzy
dwoma malowniczymi zamkami jurajskimi: w Bobolicach (na wschodzie) i w Mirowie (na zachodzie).
Pasmo tworzą niezwykle efektowne ostańce skalne, w których powstały płytkie groty i całkiem głębokie
jaskinie krasowe. Grzędę porastają sosnowe lasy oraz zasobne w chronione rośliny murawy
kserotermiczne. Skały są ulubionym miejscem wielbicieli wspinaczki. Przebiega tędy Szlak Orlich Gniazd.

GRZĘDA MIROWSKA

Bobolice to położona w samym sercu Jury niewielka miejscowość zatopiona wśród wapiennych ostańców.
Jej powstanie nierozerwalnie wiąże się z istniejącym tu zamkiem. Zamek Bobolice został zbudowany w
połowie XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Był elementem systemu obronnego jurajskich
warowni, które chroniły zachodniej granicy królestwa od strony Śląska. Wraz z zamkiem, w Bobolicach
powstała osada, którą zamieszkiwali rzemieślnicy, kupcy, rolnicy. Pod zamkiem znajdowała się kuźnia,
browar, gospoda oraz inne zabudowania gospodarcze. Zamek oraz jego okolice mocno ucierpiały podczas
kilkukrotnych najazdów. Najbardziej dramatyczny okazał się " potop szwedzki" , od czasu którego zamek
zaczął popadać w ruinę. Dziś, po trwającej wiele lat rekonstrukcji, Zamek Bobolice powrócił do stanu z
lat swojej największej świetności. Wraz z nim, tak jak przed wiekami rozwija się cała okolica. W
Bobolicach powstał hotel oraz restauracja, a miejscowość stała się jednym z najpopularniejszych adresów
na turystycznej mapie Polski

ZAMEK BOBOLICE

https://zoo.opole.pl/mini-park-linowy/

