
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pszczyna – neobarokowa reprezentacyjna rezydencja z cechami przebudowy z lat 70-tych 

XIX wieku – obiekt trójskrzydłowy - siedziba książąt pszczyńskich,  w drugiej połowie XVIII 
wieku właścicielem majątku zostają książęta Anhalt-Köthen-Pless, a po wygaśnięciu tej linii 
książęcej dobra przejął Hans Heinrich X, hrabia von Hochberg - wnuk po kądzieli (linia po 
matce) księcia Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless i głowa rodziny Hochbergów z Książa 
na Dolnym Śląsku. Pałac zachował większość wyposażenia wnętrz z przełomu XIX/XX wieku. 

 

Bielsko-Biała - miasto położone u stóp Beskidu Małego oraz Śląskiego na wysokości 300–

400 m n.p.m. w sąsiedztwie szczytów, które należą do granic administracyjnych 
miasta: Szyndzielni, Magurki i Koziej Góry. Kiedyś ważny ośrodek przemysłu włókienniczego, 
na przełomie XIX i XX stulecia bielski okręg przemysłowy był jednym z ważniejszych ośrodków 
przemysłowych Austro-Węgier. Rozbudowa przemysłu włókienniczego i wzrost urbanizacji 
wpłynął na rozwój budownictwa: gmachy użyteczności publicznej, kamienice 

mieszczańskie,  wille najbogatszych przemysłowców. Nowa zabudowa wzorowana była przede 
wszystkim na architekturze Wiednia, z którym związane były tutejsze elity, stąd wzięło się 
określenie miasta Mały Wiedeń.  

Spacer szlakiem zabytków architektury, wjazd koleją gondolową na Szyndzielnię, 

wejście na wieżę widokową, dla chętnych spacer na szczyt Szyndzielnia, odpoczynek w 
schronisku..  

 

Cieszyn - miasto malowniczo położone u podnóża Beskidu Śląskiego nad rzeką Olzą, która 

dzieli miasto na polski Cieszyn i Czeski Těšín, ale historyczna część z pozostałościami 
znaczącego niegdyś piastowskiego grodu (Góra Zamkowa) wraz z  zespołem staromiejskim 

pozostaje w granicach naszego kraju. Rynek, Ratusz, Góra Zamkowa z romańską Rotundą z 
XI wieku – jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce i tym samym najcenniejszy 
zabytek Śląska, Wieża Piastowska z XIV wieku, pozostałość systemu obronnego zamku 
górnego, Pałac Myśliwski Habsburgów z XIX wieku - obecnie Zamek Cieszyn, pomnik Marcina 

Lutra, wybrane obiekty sakralne, Cieszyńska Wenecja - dawna zabudowa rzemieślnicza wzdłuż 
kanału Młynówki, Most Przyjaźni. Piastowie Cieszyńscy - linia dynastii Piastów Śląskich 
panowała w Księstwie Cieszyńskim do połowy XVII wieku. Spacer po Cieszynie z przejściem na 
stronę czeską. 

 
WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót późnym wieczorem 

KOSZT – 149 zł. – przy grupie do 30 uczestników 
wpłata wyłącznie do 24  kwietnia 2018 - obejmuje przejazd autokarem, koszty opłat drogowych 
viatoll, obsada dwóch kierowców, opieka merytoryczna przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL 
– wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu.   
Dodatkowe opłaty - koszty wstępów do zwiedzanych obiektów – koszt ok 45-60 zł – rezydencja 

w Pszczynie, wjazd koleją gondolową na Szyndzielnię, wieża widokowa, Studio Filmów 

Rysunkowych – Bielsko-Biała – tylko w miarę możliwości wejścia 

Zapisy i szczegółowe informacje u przewodnika. 
AnnaTour Biuro Przewodnickie 
Anna Zwiech  
tel. 604 94 89 81  
przewodnik@annatour.pl 
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http://www.turystyka.beskidia.pl/beskid_maly.html
http://www.turystyka.beskidia.pl/beskid_slaski.html
http://www.turystyka.beskidia.pl/szyndzielnia.html
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82y_Wiede%C5%84
https://www.polskieszlaki.pl/beskid-slaski.html
https://www.polskieszlaki.pl/gora-zamkowa-w-cieszynie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wieza-piastowska-w-cieszynie.htm
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