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SPOTKANIA INTEGRACYJNE

XIII Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

Spotkanie  grillowe 

 Prelekcja z wyprawy turystycznej
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WYCIECZKA  KRAJOWA

„ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW” 
Wycieczka techniczna obejmująca zwiedzanie:

 kopalni węgla brunatnego
  bloku  850 MW
 rozdzielni sieciowej 400kV Rogowiec
 obiad

6.10

 

 min. 40 2.500,0 62,5  35, 62,

3a

  WYCIECZKA  ZAGRANICZNA

SALZBURG  I  BAWARIA  Z  ATRAKCJAMI JEZIORA  
BODEŃSKIEGO  - Wersja I

4-12.06 40 94.400,
40x150,E

2.360,
150, E

2.260,
150,E

2.360,
150,E



 
1 dzień 
wyjazd z Gliwic w godzinach rannych (do ustalenia), przejazd przez Czechy (z przerwą na 
obiad) i Austrię w kierunku Salzburga do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
2 dzień 
śniadanie, wykwaterowanie i przyjazd do Salzburga na zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 
pałac arcybiskupi, ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, Dom Mozarta, 
Katedra Św. Ruperta, Rezydencja Arcybiskupów, czas wolny na starówce, następnie przejazd 
autostradą alpejską do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem 
na wyspę Herreninsel, spacer po urokliwym parku do zamku Herrenchiemsee, największego
zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, rejs powrotny na 
stały ląd, przejazd do hotelu w Tyrolu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień 
śniadanie, przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - 
zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein, Hohenschwangau to zamek, w którym swoje 
dzieciństwo spędził król Ludwik, wjazd busikiem zamkowym na wzgórze, gdzie wśród 
przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein, zwiedzanie baśniowego 
Neuschwanstein – najbardziej znanego zamku Ludwika II., symbolu zamków bawarskich, 
który był inspiracją dla Walta Disneya, którego logo wzorowane było właśnie na konturach tej
budowli, spacer na Most Marii, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową 
przepaścią z wodospadem na dnie, czas wolny na zakup pamiątek, następnie wizyta w 
centrum uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, spacer po urokliwej starówce położonej na 
tle skalistych szczytów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień 
śniadanie, przejazd malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische 
Straße do najmniejszego z zameczków króla Ludwika II – Linderhof, spacer wśród fontann 
ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie 
króla, krótki czas wolny, następnie wizyta w klasztorze i bazylice w Ettal – jednym z 
najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech, możliwość zakupu miejscowych 
wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz wyśmienitych likierów Ettaler Klosterlikör 
wyrabianych od setek lat przez mieszkających tutaj Benedyktynów. Przejazd do leżącego u 
stóp Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, m.in. 
zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domami, następnie wizyta na Stadionie 
Olimpijskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do 
Turnieju Czterech Skoczni. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 
5 dzień 
śniadanie, przejazd nad pięknie położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, 
największe jezioro Niemiec, krótkie zwiedzanie zabytkowego szwabskiego miasteczka 
Meersburga oraz spacer po promenadzie przypominającej nadmorskie promenady krajów 



śródziemnomorskich, przeprawa promowa na Wyspę Kwiatów Mainau, kilkugodzinny 
pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi 
kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, rejs promem z wyspy z 
powrotem do Meersburga, przejazd do hotelu w okolicy Lindau na obiadokolację i nocleg. 
6 dzień 
śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta – Monachium, 
zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim, 
będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – 
miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska 
księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów 
Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – 
Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej 
właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego 
regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz Maßbier – piwa podawanego w 
wielkich litrowych kuflach, czas wolny na monachijskiej starówce, ewent. zakupy na 
Viktualienmarkt, przejazd do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie 
Igrzyska Olimpijskie, Salon BMW WELT, wjazd na Olympiaturm – wieżę olimpijską, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto. Przejazd w okolicę Norymbergii do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 
7 dzień 
śniadanie, zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Bawarii – Norymbergi (Nürnberg), 
m.in.: Kaiserburg – monumentalny zamek cesarski górujący nad miastem, dobrze zachowane 
średniowieczne obwarowania miejskie okalające Stare Miasto, renesansowy ratusz, 
późnogotycka studnia Schöner Brunnen w kształcie wieży, kościół św. Sebalda i kościół św. 
Wawrzyńca, w których podziwiać można dzieła Wita Stwosza, kościół Najświętszej Maryi 
Panny, zespół zabytkowe zabudowy mieszczańskiej – Dom Albrechta Dürrera i Dom 
Tucherów, czas wolny na imponującym Starym Rynku, następnie wizyta pod Pałacem 
Sprawiedliwości, gdzie odbył się słynny proces norymberski nazistowskich zbrodniarzy 
wojennych, w godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
8 dzień 
śniadanie przejazd do Bayreuth – miasta słynnego kompozytora Ryszarda Wagnera, 
zwiedzanie miasta: Teatr Operowy, w którym odbywa się festiwal, Nowa Rezydencja z 
parkiem pałacowym, Kościół Św. Trójcy, zabytkowa starówka miasta, czas wolny, następnie 
przejazd do pobliskiego miasta Bamberg – spacer po wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO Starym Mieście, wizyta m.in. w Katedrze Cesarskiej słynącej z 
bogatych rzeźb i zdobień, pałacu biskupim, Alte Hofhaltung oraz w ogrodzie różanym, z 
którego rozciąga się imponujący widok na dachy zabytkowej starówki, przejście 
nad Małą Wenecją – malowniczymi domkami rybackimi położonymi nad rzeką Pegnitz oraz 
koło ratusza położnego na niewielkim moście, czas wolny, przejazd do hotelu w okolicy 



3b

Bambergu, obiadokolacja i nocleg. 
9 dzień 
śniadanie. Powrót do Polski; przejazd przez Czechy - przerwa na obiad. Przyjazd w 
godzinach wieczornych, zakończenie wycieczki. 
Koszt uczestnictwa na osobę przy grupie: 40 os. – ok. 2360 zł 
Świadczenia zawarte w cenie: 
przejazd turystycznym autokarem, opieka pilota – przewodnika; 8 noclegów w hotelu **/*** -
pokoje 2 os. z łazienkami; wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, obiad w dniu 9; 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i 
bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA 
Uwaga: 
Koszt dodatkowy stanowią: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, miejscowi przewodnicy 
oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 150 EUR/os., 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji 
programu może ulec zmianie. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). 
Alternatywnie: 

  dla osób chętnych przejazd kolejką na najwyższy szczyt górski w Niemczech Zugspitze 
(2962 m n.p.m.) [koszt dodatkowy ok. 40 EUR/os.] 

  impreza integracyjna – koszt oraz menu do ustal 

BAJKOWE  ZAMKI  BAWARII _- Wersja II

I dzień: 08.06.2016r.
- Wyjazd z Gliwic ok. północy
- przyjazd rano do Altötting, słynnego bawarskiego Sanktuarium Czarnej Madonny, 

zwiedzanie m.in. Gnadenkapelle i Mauzoleum Marszałka Till’ego
- po południu przejazd do Berchtesgaden, zwiedzanie Kopalni Soli – wielka atrakcja
- zakwaterowanie w hotelu k. Salzburga, obiadokolacja, nocleg
II dzień: 09.06.2016r.
- śniadanie
- przejazd do Oberammergau – krótki pobyt w typowej alpejskiej, bawarskiej wiosce 
- przejazd  do Klasztoru w Ettal, możliwość degustacji piwa z klasztornego browaru
- przejazd na Zamek Linderhof – jednego z zamków Ludwika XIV Bawarskiego
- przejazd do Garmisch-Partenkirchen , spacer po miasteczku i zwiedzanie Skoczni 

8-12.06 min. 45 66.000, 1.465, 1.365, 1.465,



Olimpijskiej  a późnym popołudniem możliwość wjazdu kolejką linową na najwyższy 
szczyt Niemiec Zugspitze (2962 m n.p.m.) – wspaniałe widoki - o ile jest słoneczna 
pogoda (kolejka ok. 30 EUR/os)

- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
III dzień: 10.06.2016r.
- śniadanie
- przejazd trasą alpejską do Füssen i zwiedzanie słynnych „bajkowych” zamków Ludwika 

II Bawarskiego: Hohenschwangau i Neuschwanstein
- spacer do Wąwozu Poellat i Jeziora Alpsee, możliwy rejs po jeziorze (10 EUR/os), czas

wolny
- obiadokolacja regionalna (golonko, piwo) – dla większej grupy kapela bawarska
- powrót do hotelu, nocleg
IV dzień: 11.06.2016r.
- śniadanie
- przejazd do Andechs, miejsca urodzenia św. Jadwigi Śląskiej (pochowanej w Trzebnicy),

zwiedzanie Kościoła
-  i degustacja piw z miejscowego browaru przyklasztornego – znanego w całej Bawarii
- przyjazd do Monachium i zwiedzanie: Kościół św. Michała, Kościół NMP, Marienplatz,

Ratusz, Kościół św. Piotra, Residenz – Pałac Wittelsbachów, tereny olimpijskie, Alianz 
Arena ( z zewnątrz),  czas wolny 

- powrót do  hotelu
- obiadokolacja, nocleg
V dzień: 12.06.2016r.
- śniadanie
- przejazd do Norymbergii i zwiedzanie: Zamek Książęcy, Rynek, Ratusz, Schönen 

Brunnen, Kościół św. Sebaulda i Kościół św. Wawrzyńca (rzeźby Wita Stwosza), czas 
wolny, zakupy

- wyjazd w drogę powrotną
- przyjazd do Gliwic ok. północy

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem, wyposażonym w WC, DVD, barek, klimatyzację
- opieka kompetentnego pilota-przewodnika 
- cztery noclegi w hotelach,  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- cztery śniadania 
- cztery obiadokolacje (w tym jedna regionalna – danie bawarskie + piwo)
- bilety wstępu do  Kopalni Soli, Zamków Linderhof, Neuschwanstein i 

Hohenschwangau i na kolejkę wjazdową na Zamki
- ubezpieczenie NW, KL i bagażu



3c BUDAPESZT, MADZIARZY i  CZARDASZ  Wersja III

I dzień: 9.09.2016r.
      -     wyjazd z Gliwic po północy
      -     przejazd przez Słowację (po drodze przerwa śniadaniowa)

- przyjazd do Budapesztu ok. południa i zwiedzanie: Wzgórze Gellérta, panorama 
miasta, Cytadela, Parlament, Pomnik Kossutha, Plac Szabadsag, Bazylika św. 
Stefana, Opera, Centrum Miasta, Synagoga, Vaci Utca, czas wolny

- obiadokolacja
- zakwaterowanie w hotelu, nocleg

II dzień:
- śniadanie
- dalsze zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe, spacer po Budzie, Labirynt, 

Kościół NMP (Macieja), Baszta Rybacka, Archiwum, Zamek Królewski (muzea)
- przejazd do Szentendre i zwiedzanie m.in.: Cerkiew Pozarewacka, Kościół św. 

Piotra i Pawła, Fo Ter, uliczki artystów i piwnice winne - Muzeum Wina z 
degustacją

- przejazd z podziwianiem panoramy Dunaju i Zamku w Vyszehradzie
- przyjazd do Esztergom - zwiedzanie Katedry 
- węgierska kolacja regionalna z muzyką – wieczorek integracyjny
- powrót do hotelu późnym wieczorem

III dzień: 
- śniadanie
- zwiedzania Budapesztu ciąg dalszy: Pomnik Józefa Bema, Most Łańcuchowy, Plac 

Bohaterów, Park Miejski (Park Rozrywki, ZOO), Kąpielisko Szechenyi
- wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych*
- przyjazd do Gliwic przed północą

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w WC, DVD, barek, 

klimatyzację
- opieka kompetentnego pilota-przewodnika
- dwa noclegi w hotelu***, w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami
- dwa śniadania

9-11.09 45 30.600, 680, 580, 680,



-     obiadokolacja
- kolacja regionalna z muzyką i winem
- bilety wstępu do Muzeum Wina i Piwnic Winnych w Szentendre (z degustacją) i

do Katedry w Esztergom
- ubezpieczenie NW, KL i bagażu

       - rejs po Dunaju + 35 zł/os.- Wstęp do Kąpieliska Szechenyi dla chętnych (wody 
termalne) ok. 4.500 forintów –  4 godziny

Uwaga:
1. Realizacja wycieczek będzie możliwa pod warunkiem, że zostaną wypracowane w OG-SEP odpowiednie środki finansowe.
2. Przedstawiony program wycieczek stanowi propozycję ramową i  może podlegać korektom w odniesieniu do kosztów imprez oraz szczegółowego programu.
3. Zgodnie z regulaminem,  realizowana będzie jedna wycieczka zagraniczna, na którą zapisze się więcej chętnych.  Osoby zainteresowane,  winny zapisać się w 

sondażu „ Deklaracja chęci udziału w imprezach organizowanych przez OG SEP w 2016r”. 

Opracował: Kazimierz Boba i Roman Cioch
Gliwice  15.01.2016r.


