
Lp. DATA DZIEŃ PROGRAM

O godz. 7:00 - Wyjazd z miejsca zbiórki - parking "ALDI".                   

12.00 Pszczyna - zwiedzanie Muzeum Zamkowego - wnętrza pałacowe 

[bilet:ulgowy 18 zł/os.]14:00 - po zwiedzaniu Muzeum Zamkowego krótki spacer 

po parku, niedaleko muzeum jest kawiarnia w budynku dawnej książęcej 

Herbaciarni 

15:30 Przejazd do Ośrodka do Milówki, zakwaterowanie, 

18:00 Obiadokolacja 

Po obiadokolacji szkolenie: „Choroby układu sercowo-naczyniowego – 

największe wyzwanie u pacjentów z cukrzycą” i wieczorek integracyjny przy 

muzyce mechanicznej,   Nocleg

Śniadanie godzina 8:00. 

O godzinie 9:00 wyjazd 10:00 - Żywiec - spacer po starówce obejmujący Rynek 

z ratuszem, Konkatedrę Narodzenia NMP, Stary Zamek i dziedziniec (z 

zewnątrz), Pałac Habsburgów (z zewnątrz), park żywiecki z Domkiem Chińskim i 

Rosarium 11:30 - Żywiec - przerwa kawowo-obiadowa na Rynku

12:30 - Żywiec - powrót do autokaru i przejazd w kierunku Międzybrodzia 

15:00 - Tresna - rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim [BILETY ok. 30 

zł/os.]odbywający się dużym statkiem z bufetem i toaletą. Podczas rejsu 

podziwiamy panoramę gór i miasta Żywiec z nietypowej perspektywy. Rejsowi 

towarzyszy spacer koroną zapory Tresna.

18:00 Obiadokolacja 

Druga część programu szkolenia osób z cukrzycą i spotkanie integracyjne przy 

muzyce. Nocleg

Śniadanie godzina 8:00. Po śniadaniu wykwaterowanie i o  9:30 wyjazd 

Zwiedzanie Trójwsi Beskidzkiej i odrobinę Wisły. Śląsk Cieszyński nie był 

Polską, kiedy dochodziło do rozbiorów Polski, stąd też na naszej wycieczce 

region ten będzie reprezentował dziedzictwo czeskie, austriackie i habsburskie 

cesarskie. Koniaków - podziwianie panoramy gór z Koczego Zamku,  Koniaków, 

Szańce - zwiedzanie Centrum Koronki Koniakowskiej Istebna, Wojtosze - 

zwiedzane Kurnej Chaty Jana Kawuloka,  Wisła Uzdrowisko - po obiedzie, 

przejazd do centrum Wisły oraz spacer z przewodnikiem,  Wisła Malinka,  

14:00 - 15:00 Obiad - Górolsko Izba w Wiśle (we własnym zakresie)

Powrót do Zduńskiej Woli w godzinach wieczornych
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Niedziela

Program ma charakter informacyjny i może ulec niewielkim zmianom (m.in. kolejność zwiedzania).

MILÓWKA – wycieczka turystyczno szkoleniowa 07- 09.07. 2023

 Ośrodek Wypoczynkowy U Kubiców 34-360 Milówka
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