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SZCZEGÓŁY CENY 159 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej wraz z
opłatami drogowymi i parkingowymi, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka
Pilota, zwiedzanie Zamku Rabsztyn z Przewodnikiem, bilet wstępu na zwiedzanie Podziemnego
Olsztyna z Przewodnikiem, podatek VAT.

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA, ZAMEK RABSZTYN, PODZIEMNY
OLKUSZ
TERMIN 16.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 7:50
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 8:10
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina
8:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii autobusu
M1. 

Godzina 9:15 Przyjazd na parking przy Pustyni Błędowskiej, czas wolny 2 godziny
Godzina 11:45 Przyjazd na parking przy Zamku Rabsztyn + zwiedzanie około 1 godzina
Godzina 13:00 Przejazd do Olkusza, czas wolny m.in. na posiłek
Godzina 15:00 Zwiedzanie Podziemnego Olkusza około 90 minut
Godzina 17:00 Wyjazd w drogę powrotną. 
Orientacyjne godziny powrotu 18:00 - 18:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Pustynia Błędowska oferuje z pewnością nietypowe jak na nasze rodzime przyrodnicze i
krajobrazowe realia. Nazywana "polską Saharą" jest największą pustynią w Europie: zajmuje obszar
32 kilometrów kwadratowych. Znajduje się na pograniczu dwóch województw: śląskiego i
małopolskiego, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Przez jej teren poprowadzono
kilka interesujących szlaków, dzięki którym można zobaczyć większość atrakcji znajdujących się w
okolicy. Podczas przechadzek warto zrobić sobie przystanki w punktach widokowych,
pozwalających podziwiać panoramę okolicy. Jednym z nich jest Czubatka w Kluczach o wysokości
382 m n.p.m. z wieżą obserwacyjną Nadleśnictwa Olkusz. To tylko jedna z bardzo wielu atrakcji.
Kolejną, której nie powinno się ominąć to Róża Wiatrów - drewniany taras widokowy oraz altany,
znajdują się przy niej tablice informacyjne poświęcone bogactwu przyrodniczemu tych terenów. 

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
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W drugiej połowie XIII wieku, na szczycie skały zbudowano zamek. Nieco później wybudowano
kamienną wieżę obronną. Nie wiadomo, kto zbudował najstarszą część zamku – legendy podają, że był
to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Piękne, zrekonstruowane ruiny Zamku wznoszą
się nieopodal Olkusza. Spotkasz tutaj Rycerzy walczących w licznych turniejach. Ze szczytu widokowej
wieży zobaczysz okazałą panoramę okolic Olkusza.

ZAMEK RABSZTYN

Centralny punkt Olkusza to Stary Rynek z ciekawymi kamieniczkami głównie z XIX wieku, stojącymi
na fundamentach starszych budowli. Pod jedną z nich (Rynek 4) kryją się piwnice dawnej mennicy
króla Zygmunta Augusta z 1579 roku. Przez kilka lat Rynek w Olkuszu i najbliższe uliczki
przechodziły gruntowną rewitalizację (2010-2013), odnowiono kamienice, wymieniona została płyta,
powstały nowe elementy małej architektury. Pojawiło się też stylizowane oświetlenie Rynku i bazyliki.
Wszystko to sprawia, że Rynek w Olkuszu zachwyca mieszkańców i turystów. Prace poprzedziły
badania archeologiczne, podczas których odkryto wiele cennych zabytków, np. naczynia gliniane,
ceramikę, monety, a nawet kości ludzkie. Najbardziej spektakularne odkrycie to Ratusz. Powstał on
pod koniec XIV wieku, a w 1787 gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 30 lat później
zniszczony budynek postanowiono rozebrać. Pod płytą rynku odsłonięto relikty budowli o wymiarach
14x21m, z widocznym obrysem wieży ratuszowej i pomieszczeń. Po renowacji zarys widoczny jest na
płycie rynku. Z Rynku o krok do Bazyliki i Baszty, które są pamiątką dawnych dziejów Olkusza.
Podziemny Olkusz to trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa. Pierwsza
poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

PODZIEMIA OLKUSZA


