
Śladami Browarnictwa Polskiego

         
    

Ramowy plan wycieczki:
DZIEŃ 1
6:00 - Rzeszów
12:00 – Żywiec
zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu, jeden z pierwszych i najbardziej znanych w kraju. Muzeum 
Browaru Żywiec to największa i najbardziej nowoczesna placówka tego typu w Polsce.
Jego goście poznają tu aktywnie historię żywieckiego browaru i jego współczesność. Nie ma tu 
obowiązkowych dla wszystkich kapci, są natomiast pasjonujące historie, wciąż sprawne urządzenia 
sprzed dziesięcioleci oraz emocje towarzyszące degustacji żywieckiego 
piwa. 
16:00 – Tychy
Zwiedzanie Tyskiego Browarium, obejmuje:
kolekcja piwnych eksponatów, seans w kinie 3D oraz korzystanie z 
multimedialnych atrakcji, zwiedzanie Tyskich Browarów Książęcych, 
perły architektury i jednocześnie nowoczesnego zakładu, degustację 
piwa Tyskie w pubie 
przejazd do hotelu
kolacja w integracją  - wieczór karaoke

DZIEŃ 2
9:00 – śniadanie, wyjazd do Zabrza
10:00 – zwiedzanie Browaru Górnośląskiego – grupa Van Pur – miejsce, gdzie „tradycja łączy się z 
nowoczesnością, a starodawne receptury z najlepszą jakością”. 
15:00 – kopalnia soli w Bochni – obiad 
16:00 – zwiedzanie podziemi najstarszej polskiej kopalni soli to niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze 

i najciekawsze wyrobiska znajdujące się na poziomie IV August (176 m 
głębokości) i poziomie VI Sienkiewicz (223 m głębokości). Dla turystów 
dostępna jest jedyna na świecie Podziemna Ekspozycja Multimedialna. 
Zwiedzanie ma charakter podróży w czasie. Zwiedzanie kończy się pobytem 
w komorze Ważyn oraz przeprawą łodziami.

19:00 – wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa
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CENA wycieczki dwudniowej – 370 zł / osoba (przy grupie 45 osób)

Cena obejmuje:
- nocleg ze śniadaniem w *** hotelu w  Tychach
- kolacja w hotelu - zupa, drugie danie, deser i napój 
- obiad w Kopalni Soli w Bochni (zupa, drugie danie, napój)
- opiekę pilota w programem integracyjnym 
- komfortowy autokar
- ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum Browarów w Żywcu, Browary Tyskie, Browary 
Górnośląskie, Kopalnia Soli z rejsem) 
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