INDUSTRIALNA
PRZYGODA

Zapraszamy na wycieczkę poprzemysłowym
szlakiem Górnego Śląska z z elementami
biesiady i kultury regionu!
Śląsk to kolebka górnictwa węglowego. Zapraszamy do odwiedzenia
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jednego z najbardziej
unikatowych kompleksów postindustrialnych, gdzie w autentycznych
obiektach ukazane są tradycja i kultura Górnego Śląska oraz
przemysł górnictwa węglowego.

Kopalnia Guido to obiekt flagowy na poprzemysłowym szlaku. Znajdziesz tu atrakcje turystyczne,
jakich nie ma nigdzie w Europie!
Każdy, kto odwiedza ten region, powinien zjechać
kilkaset metrów pod ziemię, zobaczyć pracę
potężnych maszyn do wydobywania węgla,
skorzystać z przejazdu prawdziwą kolejką górniczą,
by na własnej skórze przekonać się jak wyglądała
praca górnika i poznać śląską duszę.
Po zwiedzaniu wyrobisk odwiedzisz najgłębiej
położony pub w Europie! Czeka tu na Ciebie
degustacja niepasteryzowanego piwa Guido,
stworzonego specjalnie dla turystów odwiedzających
Muzeum.

Warianty wycieczek:
• zwiedzanie Kopalni Guido + degustacja piwa:
czas trwania 4h + transport i ubezpieczenie
• zwiedzanie dla żądnych przygody "Szychta" + degustacja piwa:
czas trwania 3,5h – 5h + transport i ubezpieczenie
- zwiedzanie w ciemnościach "MROKI"+ degustacja piwa:
czas trwania 3,5h – 5h + transport i ubezpieczenie
Dodatkowo:
Możliwość skosztowania typowego śląskiego obiadu, serwowanego
w pubie, który po zwiedzaniu smakuje jak nigdy wcześniej!
Opcje dodatkowe do uzgodnienia.

Sztolnia Królowa Luiza to nowa atrakcja
zabrzańskiego szlaku turystyki industrialnej.
14-kilometrowa Sztolnia, jest najdłuższą
budowlą hydrotechniczną w europejskim
górnictwie węglowym! Jej zabrzański
trzykilometrowy odcinek został udostępniony
zwiedzającym. Tylko tam przeżyjesz przygodę
w autentycznym miejscu, nie mającym
odpowiednika w Europie. Czeka na Ciebie
Podziemna podróż w czasie!

Dla Państwa komfortu, prosimy o zapoznanie się
ze wskazówkami dotyczącymi zwiedzania
podziemnych tras turystycznych:

Warianty wycieczek:
- trasa podstawowa – czas trwania 3h
+ transport i ubezpieczenie
- trasa wodna: spływ łodziami pod miastem!
Wariant dostępny od kwietnia 2018. Szczegóły wkrótce!

• Z uwagi na różnice ciśnień, odradzamy zwiedzanie
poziomu osobom z ciężkimi schorzeniami.
• Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem.
• Temperatura na trasie turystycznej wynosi 16 stopni
Celcjusza, zalecamy więc odpowiedni ubiór.
• Zalecamy wygodne obuwie z płaską podeszwą.
• Dzieci mogą zwiedzać poziom 170 m bez limitu
wieku wraz z opiekunem.
• Na poziom 320m dzieci mogą zjeżdżać od 7 roku życia

Dodatkowo:
• degustacja piwa
• degustacja wina
• obiad śląski
• od wiosny do jesieni wspólne grillowanie w altanach
grillowych wraz z obsługą
Opcje dodatkowe do uzgodnienia.

Cena zawiera ubezpieczenie wszystkich uczestników wycieczki. Ogólne Warunki prześlemy pocztą elektroniczną.
Wymagane jest podanie imion, nazwisk i nr pesel uczestników co najmniej 2 dni przed planowanym dniem wycieczki.
Jesteśmy członkiem Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki I Rekreacji, w ramach którego stworzyliśmy szereg
kompleksowych ofert w oparciu o turystyczne obiekty poprzemysłowe z Górnego i Dolnego Śląska.
Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystki i Pośredników Turystycznych w Katowicach
oraz Gwarancję Ubezpieczeniową na rzecz turystów.
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