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SZCZEGÓŁY CENY 239 zł/os. osoba dorosła; 209 zł/os. dziecko, uczeń, seniorzy 65+
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej,
ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego Przewodnika,
opieka Pilota, Podatek Vat, wstęp do Arboretum w Wojsławicach, bilet wstępu na zwiedzanie
Pałacu Marianny Orańskiej

PAŁAC MARIANNY ORAŃSKIEJ, ARBORETUM WOJSŁAWICE
TERMIN 13.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina
6:30
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 6:50
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 7:10
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu M1. 

Godzina 09.45 Przyjazd na Parking
Godzina 10:00 Zwiedzanie z Przewodnikiem Arboretum w Wojsławicach
Godzina 12:15 Przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego
Godzina 13:00 Zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej z Przewodnikiem (ok. 1,5 h) + czas
wolny
Godzina 15:30- 16:00 Przejazd do Ząbkowic Śląskich
Godzina 16:10 Przejście z Przewodnikiem przez Starówkę
Godzina 16:45 czas wolny na posiłek
Godzina 17:45 Wyjazd w drogę powrotną
Planowane godziny powrotu 20:30- 21:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Arboretum to ogród dendrologiczny, czyli ogród z kolekcją drzew i krzewów. Prowadzi się tam
też badania mi.in. nad aklimatyzacją roślin sprowadzanych z innych stref klimatycznych.
Wojsławickie arboretum nie jest jednak tylko sztywnym ogrodem z fiszkami. Mimo podziału na
części, na ogród zabytkowy, sad, rabaty bylinowe, nie stwarza wrażenia czysto edukacyjnego i
badawczego obiektu. Na bazie parku, świetnie zaprojektowanego przez pierwszego właściciela,
powstały nowe działy – harmonijnie wkomponowane w stare założenia albo bardziej nowoczesne,
ale jednak zgrane ze starą częścią. Przede wszystkim wpisane w krajobraz i charakterystyczną dla
tego miejsca pagórkowatą rzeźbę terenu.

ARBORETUM W WOJSŁAWICACH
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Kto chce poznać dolnośląskie zamki, pałace i dwory, powinien zacząć zwiedzanie od pałacu w
Kamieńcu Ząbkowickim. Dlaczego? To tutaj można sobie wyobrazić, jak wyglądał Dolny Śląsk 100 lat
temu. I jakie były jego losy po 1945 roku... Perła architektury Dolnego Śląska, historia o "Dobrej Pani"
Mariannie Orańskiej oraz piękne tereny spacerowe wokół zamku (można zrobić ładnych parę
kilometrów!) są chyba wystarczającą zachętą by odwiedzić to miejsce. Jak najbardziej z dziećmi!
Zaczęło się pewnie od takiego zdania: 
– A w tym miejscu chciałabym pałac, ale nie taki pospolity, który nie będzie się praktycznie niczym
wyróżniał od znanych mi budowli. Chciałabym taki na totalnym wypasie (no to słowo pewnie nie
padło, ale zdecydowanie pasowało by tu jak ulał). Koszty nie grają żadnej roli – rzekła drobna,
czarnowłosa królewna do architekta Karla Fridricha Schinkla, który aż klasnął z radości w spocone
dłonie.
– Królewna chce, to królewna dostanie – rzekł i skłonił się tak nisko jak tylko pozwolił mu obcisły
garnitur, tudzież surdut. Wiele pięknych projektów wykonywał już dla znakomitości w tej części globu,
jak chociażby przebudowanie zamku w Kórniku, czy zaprojektowanie Pałacu arcybiskupiego w
Gnieźnie, jednak po raz pierwszy stanęło przed nim tak wielkie przedsięwzięcie i to bez ograniczonego
budżetu (mokry sen każdego architekta)
– Ten pałac będzie perełką w koronie moich dotychczasowym prac – pomyślał i czym prędzej
pospieszył do swojego biura, by sporządzić pierwsze szkice.
Co było dalej ? Dowiecie się podczas zwiedzania :)

PAŁAC MARIANNY ORAŃSKIEJ

Coś nie mają szczęścia do historii Ząbkowice. Wieża im się przechyliła, zamek częściej był ruiną niż
sprawną warownią, a Mary Shelley przechwyciła przedwojenną nazwę i Frankenstein kojarzy się teraz
z monstrum wynikłym z nieudanej zabawy w Boga, a nie z pięknym, dolnośląskim miasteczkiem. Ale
właśnie dla tych trzech powodów warto tam pojechać!
Ząbkowice, czyli przedwojenny Frankenstein są najbardziej znane ze swego najstarszego budynku
miejskiego – najwyższej w Polsce (34 metry) krzywej wieży.

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - KRZYWA WIEŻA


