Zrobimy wszystko aby Państwa
pobyt na Śląsku był tak udany,
jak tylko jest to możliwe.

Katowice ul. Opolska 7
tel.: 32 259 63 64
www.gaminco.eu
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Wycieczki całodzienne, imprezy fakultatywne,
transfery lotniskowe, wynajem samochodów,
propozycje noclegów, koncerty, wystawy,
regionalne atrakcje, śląska kuchnia.

Śląskie programy zwiedzania

Spis treści

dla indywidualnych turystów i grup

Serdecznie witamy na Śląsku!
Pragniemy przedstawić Państwu tematyczne trasy zwiedzania Śląska
i śląskie programy fakultatywne. Podczas tygodniowego pobytu możecie
Państwo odbyć 7 ciekawych tematycznych wycieczek, oraz
uczestniczyć w atrakcyjnych imprezach.
Wycieczki można dowolnie łączyć i zestawiać. Kulinarnym punktem
programu każdej z tras jest posiłek, co umożliwi Państwu odkrywanie
walorów Śląska nie tylko przez pryzmat historii.
Śląsk jest gościnny, więc zgodnie z naszą tradycją nikogo nie
pozostawimy bez opieki. Zapraszamy Państwa do regionu, w którym
pracuje się ciężko, a wypoczynek jest równie ważny jak praca, ludzie są
uczynni i potrafią zapewnić odpowiednią atmosferę, śląska kuchnia
wyprzedza sławą atrakcje, a ceny utrzymują się na poziomie
adekwatnym do oferowanych świadczeń.
Nasze programy uwzględniają różne zainteresowania, dlatego
jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli jednak
Państwa zainteresowania wybiegają poza nasze przykładowe
propozycje, prosimy o przedstawienie swoich życzeń, a my przygotujemy
indywidualną ofertę specjalnie dla Państwa.
Nasza oferta obejmuje:

zwiedzanie w małych grupach (6-16 osób).

przewodnika ze znajomością języka obcego.

transport komfortowym mikrobusem

z klimatyzacją.

ubezpieczenie firmy Europejskie
Ubezpieczenia Podróży.

oferujemy zniżki: grupowe, za pakiet
7 tras.

Częstochowa

Programy wycieczek
1. „ Śląska Natura “ Wisła - Koniaków - Ochaby
2. „ Zabytkowe Kopalnie Śląska ”
Zabrze - Radzionków - Tarnowskie Góry
3. „ Zamki Rycerskie “ Będzin - Ogrodzieniec - Siewierz
4. „ Śląska Tradycja i Kuchnia ”
Nikiszowiec - Giszowiec - Mysłowice
5. „ Szlakiem Książąt Pszczyńskich ”
Pszczyna - Promnice - Tychy
6. „ Beskidy “ Bielsko-Biała - Porąbka - Góra Żar
7. „ Śladami Pielgrzymów “
Częstochowa - Piekary Śląskie - Panewniki
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Programy fakultatywne
„ Śląskie od kuchni ”
„ Rydułtowsko hołda ”
„ Rycersko biba ”
„ Teater w Sztygarce ”
„ Śląskie z luftu ”
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Hotele w miastach
Katowice
Chorzów
Bielsko-Biała
Gliwice
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Hotele wypoczynkowe
Promnice
Szczyrk
Ustroń
Wisła
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Transfery lotniskowe
Wynajem samochodów
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Warunki uczestnictwa
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Katowice

Bielsko-Biała
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1. Śląska Natura
Wisła - Koniaków - Ochaby
termin: poniedziałki, długość trasy: 234 km

cena
od 49,00€

08:30 wyjazd z hotelu do Wisły, na trasie „Trójwieś” - Koniaków,
Jaworzyna, Istebna.
14:00 obiad w karczmie „Ochodzita“ w Koniakowie z pięknym
widokiem na Beskidy.
16:00 dalszy przejazd do stadniny koni w Ochabach, czas wolny.
17:00 powrót do hotelu.

Opis podróży
Wisła to turystyczne miasteczko położone w Beskidzie Śląskim. Odkąd
urodzony tutaj światowej klasy skoczek narciarski Adam Małysz, zaczął
odnosić sukcesy, znacznie wzrosło zainteresowanie miastem. W Wiśle
poza skocznią odwiedzimy również drewnianą szkołę, kościół
ewangelicki, drewniany zameczek myśliwski, charakterystyczne dla
tego regionu domki góralskie, a także historyczną willę z XIX w.
Następnym celem naszej podróży jest Koniaków. To miejsce magiczne.
Niemal naturalnie odcięta od reszty świata, najwyżej położona wioska
w Beskidzie Śląskim. To tutaj powstają unikatowe koniakowskie koronki,
znane ze swojego kunsztu na całym świecie. Zobaczymy również
zabytkowy drewniany kościółek oraz Galerię w Kurnej Chacie
u Kawuloka. Następnie pojedziemy do stadniny koni w Ochabach.
Jest to jeden z ważniejszych ośrodków rehabilitacji, a także
miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych.
Ochabski mikroklimat wyjątkowo sprzyja
rozwojowi angloarabów francuskich,
które są wspaniałymi końmi sportowymi
z dobrym charakterem i ruchem oraz
dużym temperamentem i urodą.

cena
od 38,00€

Zabytkowe Kopalnie Śląska .2
Zabrze - Radzionków - Tarnowskie Góry
termin: wtorki, długość trasy: 116 km

08:30 wyjazd z hotelu do Zabrza, zwiedzanie kopalni „Guido”.
11:30 przejazd do Radzionkowa. Zwiedzanie pierwszego w Polsce
Muzeum Chleba.
13:00 obiad w „Gospodzie u Wrochema”, przejazd do Tarnowskich Gór,
zwiedzanie sztolni „Czarnego Pstrąga”,
następnie zwiedzanie pałacu w Brynku,
czas wolny w ogrodzie botanicznym,
przerwa na kawę.
18:00 powrót do hotelu.
Opis podróży
Stare kopalnie, kominy fabryczne i inne
typowo przemysłowe obiekty wpisały się
nierozerwalnie w krajobraz Górnego Śląska. Dzisiaj
większość kopalń i hut jest już zamknięta. Zapraszamy
do jednej z nich. Zwiedzimy zabytkową kopalnię węgla kamiennego
„Guido” w Zabrzu, w którym po dziś dzień zachowany został pierwotny
wygląd kopalni z drugiej połowy XIX w. Następnym celem naszej
wycieczki jest tradycyjna wieś: Radzionków. To tutaj zostało utworzone
pierwsze w Polsce Muzeum Chleba. Atrakcją będzie możliwość
własnoręcznego wypieku bułeczek. Następnie pojedziemy do
Tarnowskich Gór, gdzie zwiedzimy zabytkową „Sztolnię Czarnego
Pstrąga”. Przepłyniemy łodziami 600 metrowy odcinek podziemnym
kanałem kopalni. Z kopalni udamy się do pałacu w Brynku, który jest
prawdziwym skarbem wśród historycznych budowli na Śląsku. Po dziś
dzień zachowane zostały dawne budynki ujeżdżalni oraz budynek bramy
z wieżą zegarową. Zwiedzimy również park krajobrazowy wraz z ogrodem
botanicznym. Łączna powierzchnia obiektu to prawie 45 ha.
W cenie: przejazd klimatyzowanym busem,
wszystkie bilety wstępu zgodnie z
programem, obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.
Minimalna ilość uczestników: 6 osób.

W cenę wliczone: przejazd
klimatyzowanym busem, wszystkie
bilety wstępu zgodnie z programem,
obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.
Minimalna ilość uczestników: 6 osób.
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3. Zamki Rycerskie
Będzin - Ogrodzieniec - Siewierz
termin: środy, długość trasy: 120 km

cena
od 48,00€

09:00 wyjazd z hotelu do Będzina.
11:00 przejazd do Ogrodzieńca - Podzamcze, zwiedzanie ruin.
12:00 przejazd do Siewierza, obiad w restauracji „Złota Gęś“.
15:00 powrót do hotelu.
19:00 propozycje programów fakultatywnych zobacz na stronie 11.

Opis podróży
Odkryjcie Państwo z nami dawne siedziby magnatów, książąt oraz
rycerzy, które zostały wzniesione przed setkami lat na terenie Górnego
Śląska. Wycieczkę rozpoczniemy zwiedzaniem zamku w Będzinie, który
jest prawdziwą wizytówką tego miasta. Charakterystyczny zamek gotycki
z XIV w. został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Następnie
pojedziemy do Podzamcza. Obecnie jest to jedna z najlepiej zachowanych, trwałych ruin zamku udostępniona turystom. Posiłek w restauracji „Złota Gęś” będzie kolejnym punktem naszej wycieczki. Delektując
się różnorodnymi potrawami z gęsi poznamy walory kulinarne lokalnej
kuchni. Po przerwie zwidzimy ruiny zamku w Siewierzu. To dawna
siedziba Książąt Cieszyńskich oraz Biskupów Krakowskich. Zamek został
wzniesiony w XIV w. Był wielokrotnie rozbudowywany. Podczas Potopu
Szwedzkiego w 1655 roku, został spalony.

cena
od 42,00€

Śląska Tradycja i Kuchnia .4
Nikiszowiec - Giszowiec - Mysłowice
termin: czwartki, długość trasy: 42 km

09:00 wyjazd z hotelu do Mysłowic, zwiedzanie muzeum pożarnictwa
i historii miasta.
11:30 przejazd przez osiedle Giszowiec na Nikoszowiec.
13:00 obiad w jednym z apartamentów na Nikiszowcu.
14:30 powrót do hotelu.
17:00 imprezy fakultatywne zobacz na stronie 11.

Opis podróży
Mysłowice to miasto z 650 letnią
tradycją. Swe lata świetności datuje
na przełom XIX i XX w. W 1846 roku
stało się miastem granicznym
w trójkącie trzech cesarstw:
Pruskiego, Rosyjskiego oraz
Austriackiego. Stąd wyruszali
do Ameryki uchodźcy
w p o s z u k i w a n i u p r a c y.
W Muzeum Miasta Mysłowice
będziemy podziwiać makietę
z zabudowaniami z tamtego
okresu oraz unikatowy zegar dwuczasowy. Jest to jeden z dwóch
egzemplarzy, drugi znajduje się w Nowym
Jorku. Odwiedzimy również Muzeum Pożarnictwa w którym znajduje się
ponad 4000 eksponatów z całej Polski, między innymi 27 wozów
strażackich z różnych okresów. Następnie zwiedzimy górnicze dzielnice
Katowic: Giszowiec i Nikiszowiec. Wybudowane w latach 1907-1924
według projektu braci Zillmann z Charlottenurga. Obecnie stanowią
unikatowy przykład architektury tamtego okresu. Wizytę rozpoczniemy
tradycyjnym, śląskim obiadem serwowanym w jednym ze stylowych
apartamentów.
W cenie: przejazd klimatyzowanym busem, wszystkie bilety wstępu
zgodnie z programem, obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.
Minimalna ilość uczestników: 6 osób.

W cenę wliczone: przejazd klimatyzowanym busem, wszystkie bilety
wstępu zgodnie z programem, obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.
Minimalna ilość uczestników:
6 osób.
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5. Szlakiem Książąt Pszczyńskich
Pszczyna - Promnice - Tychy
termin: piątki, długość trasy: 90 km

08

cena
od 43,00€

cena
od 54,00€

Beskidy .6
Bielsko-Biała - Porąbka - Góra Żar
termin: soboty, długość trasy: 252 km

09:00 wyjazd do Pszczyny, zwiedzanie zamku, zagrody żubrów.
13:00 przejazd do zameczku myśliwskiego Promnice, obiad.
15:30 przejazd do Muzeum Piwa w Browarze Tychy.
17:30 powrót do hotelu.
19:30 fakultatywne programy na stronie 11.

08:30 wyjazd do Bielska-Białej, stolicy Beskidu Śląskiego.
14:00 obiad w restauracji „Wrzosowa Chata”.
15:30 przejazd do Porąbki, spacer po tamie nad rzeką Soła.
16:00 wjazd kolejką na Górę Żar.
18:00 powrót do hotelu.

Opis podróży
Zwiedzanie rozpoczynamy w Pszczynie. Odwiedzimy Zamek Książąt
Pszczyńskich, znajdujący się w parku
miejskim przy rynku. Zamek służył
rodzinie Hochbergów przede
wszystkim jako letnia rezydencja.
Oprócz członków rodziny mieszkali
tutaj również artyści. Jednym
z nich był uznany niemiecki
kompozytor Telemann. Na jego
cześć do dzisiaj odbywają się tutaj
„W i e c z o r k i u Te l e m a n n a ”.
W pięknie odrestaurowanych
wnętrzach zamku znajduje się
muzeum. Po wiz ycie w zamku
spacerując przez park, dojdziemy do
zagrody, w której zobacz ymy żubr y
w warunkach zbliżonych do naturalnych. Następnym
punktem programu jest obiad w stylowym zameczku myśliwskim
w Promnicach, położonym w parku nad jeziorem. Po obiedzie
zapraszamy na spacer. Następnie pojedziemy do Tyskiego Browarium.
Zapoznamy się z całym rytuałem powstawania piwa, w programie
zwiedzania jest również degustacja w firmowym pubie. Produkowane
tutaj piwo jest marką numer 1 w Polsce.

Opis podróży
Bielsko-Biała powstało w 1951 roku
z połączenia Bielska i Białej. Niegdyś
jako ważny ośrodek przemysłu
włókienniczego nazywane „Śląskim
Manchesterem”. Wycieczkę rozpoczniemy od dawnej siedziby Książąt
Sułkowskich pochodzącej z XIV w.
W Bielsku-Białej zobaczymy również
jedyny w Polsce pomnik Marcina
Lutra z 1900 roku autorstwa Franza
Vogela z Wiednia, Dworzec Główny z 1890
roku, neorenesansowy ratusz, teatr z 1888
roku, hotel „Cesarski”, dziś „Prezydent” z 1893 roku. Aby zobaczyć kolejną
atrakcję programu udamy się do Porąbki, gdzie znajduje się
wybudowana według projektu prof. Gabriela Narutowicza zapora
wodna. Wysoka na 37,3m i szeroka na 260 m, spiętrza wody rzeki Soły
przed ujściem do jeziora w Międzybrodziu od ponad 70 lat. Kolejne
miejsce, które odwiedzimy to Góra Żar. Wzniesienie w Beskidzie Małym o
wysokości 761m n.p.m. Jest znane z występowania „zjawiska
paranormalnego”. Na pewnym odcinku drogi prowadzącej pod górę siła
grawitacji wydaje się oddziaływać w przeciwnym
kierunku. Ponadto zobaczymy panoramę
całego Beskidu Śląskiego.

W cenę wliczone: przejazd klimatyzowanym busem, wszystkie bilety
wstępu zgodnie z programem, obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.

W cenie: przejazd klimatyzowanym
busem, wszystkie bilety wstępu zgodnie
z programem, obiad.

Minimalna ilość uczestników:
6 osób.

Minimalna ilość uczestników: 6 osób.

Dodatkowe opłaty: napoje do obiadu.
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7. Śladami Pielgrzymów
Częstochowa - Piekary-Śląskie - Panewniki
termin: niedziele, długość trasy: 187 km

cena
od 57,00€

08:00 przejazd do Częstochowy, zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze.
12:00 przejazd do Sanktuarium Św. Antoniego w Koziegłówkach, obiad.
15:00 wyjazd do Piekar Śląskich, zwiedzanie Sanktuarium.
16:00 w drodze powrotnej wizyta w Panewnikach.
17:30 przyjazd do hotelu.

Opis podróży
Jasna Góra to duchowna stolica Polski,
tutaj znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej
o r a z K l a s z t o r Pa u l i n ó w.
Po raz pierwszy określenie
Jasna Góra (Clarus Mons)
pojawiło się w dokumencie
z 1388 roku. Po drodze do
Piekar Śląskich zwiedzimy
zabytkowy kościół parafialny
Św. Antoniego w Kozie główkach, zbudowany w latach
1 9 0 3 - 1 9 0 8 we d ł u g p ro j e k t u
Hugona Kudery i planów inż. Józefa
Pomianowskiego, w stylu włoskiego
renesansu. W Piekarach Śląskich udamy się do parafii, której początki
sięgają 1303 roku, kiedy to postawiono drewniany kościółek pod
wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła. Znajduje się tutaj słynna ikona
przedstawiająca Matkę Bożą, pochodząca z XV wieku. Została
namalowana na lipowej desce. Kult maryjny w Piekarach Śląskich jest
potwierdzony przez liczne wota i pisemne świadectwa uzdrowionych.
Dziś tak jak 350 lat temu wydobywa się z obrazu cudowny zapach róż.
Ostatnim miejscem jakie odwiedzimy to klasztor franciszkanów
w Panewnikach zbudowany został w 1908 roku. Kalwarię budowano
w latach 1936-1939. Unikatowy neo-romański zespół klasztorny
zaprojektował architekt Manswetus Fromm. Mieści się
tutaj muzeum misyjne. Co roku w okresie Świąt
Bożego Narodzenia powstaje największa
ruchoma szopka w Polsce.
W cenę wliczone: przejazd klimatyzowanym
busem, wszystkie bilety wstępu zgodnie
z programem, obiad.
Dodatkowe opłaty: napoje do
obiadu.
Minimalna ilość
uczestników: 6 osób.
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Programy fakultatywne

Śląskie od kuchni
Ciekawostki, anegdoty i konkursy w śląskim stylu.
Program prowadzony w gwarze śląskiej. Wspólnie
poznajemy tajniki wyrobu klusek śląskich,
przygotowując potrawy na kulminującą wieczór
kolację. Uczestnicy dostaną prezenty: fartuch
kuchenny „Śląskiego Od Kuchni”, książkę „Tyskie
Vademecum Piwa” oraz folder z przepisami.
Czas trwania: ok. 2 godzin. W cenie: program,
posiłek, przejazd z hotelu. Cena: od 45,00 €
Rydułtowsko hołda
Samochodami terenowymi dotrzemy pod najwyższą hałdę stożkową w Europie, mierzącą 134 m.
W Rydułtowach znajduje się też najstarszy
w Polsce, jeden z najdłuższych śląskich tuneli
o długości 727 m., wybudowany w latach 18531858. Spacer po hałdzie, pamiątkowe zdjęcia oraz
grillowanie. Czas trwania: ok. 4 godzin.
W cenie: program, grill, dojazd z hotelu. Cena: od 38,00 €
Rycersko biba
Oberża Święty Jerzy jest dla wszystkich rycerzy.
Tu uczty się celebruje, że każdy się rozkoszuje.
Renesansowe czy gotyckie dania są tu poetyckie,
Pojedziemy biesiadować, świetnych potraw
posmakować, a że przy tym jest zabawa tym
przedniejsza jest to sprawa. Zapraszamy do
Chudowa, gdzie w oberży wieczór płynie przy
zabawie i przy winie. A gdy wracać przyjdzie czas, żal
pożegnać będzie Was. Czas trwania: 4 godziny. W cenie:
kolacja rycerska, przejazd z hotelu. Cena: od 47,00 €
Teater w Szygarce
Chorzowski plenerowy teatr letni w Sztygarce
zaprasza na fascynujące przedstawienia artystyczne. Zobaczycie Państwo popisy żonglerki,
„ogień i woda” oraz występy artystów na
szczudłach. To wszystko we wspaniałej scenerii
zabytkowej architektury. Przedstawienia odbywają się na wolnym powietrzu, przy złej pogodzie
w sali. Przed przedstawieniem serwowany jest drink
powitalny. Czas trwania: 3 godziny. W cenie: dojazd
z hotelu, bilet wstępu, drink powitalny. Cena: od 36,00 €
Śląskie z luftu
Umożliwimy Państwu spojrzenie na Śląsk z całkiem
innej perspektywy. Wybierając ten program
zobaczycie Państwo więcej, będziecie wyżej,
a przede wszystkim oderwiecie się od ziemi, aby
z lotu ptaka spojrzeć z góry na miasto i okolicę.
Opcjonalnie oferujemy lot samolotem. Czas
trwania: ok. 4 godzin. W cenie: przelot, odbiór
z hotelu. Cena: od 128,00 €
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Partnerzy
Szlak zabytków techniki

Szlak Zabytków Techniki
T

o samochodowy szlak turystyczny łączący
obiekty związane z tradycją górniczą i hutniczą,
energetyką, kolejnictwem, łącznością oraz
produkcją wody i przemysłem spożywczym.
Tworzą go 32 obiekty, które w minionych
wiekach były świadkami rewolucji
przemysłowej.
Podczas wizyty w podziemnym świecie kopalń
i sztolni, browarach i parowozowniach,
kuźniach, fabrykach spotkacie unikatowe
maszyny i urządzenia - prawdziwe perły
techniki. Każdy z obiektów na Szlaku Zabytków
Techniki oznaczony jest tablicą informacyjną
i znakami drogowymi. Wędrówka po szlaku to
niesamowita podróż w czasie, gwarantująca
wspaniałą przygodę i niesamowite wrażenia. To
również atrakcyjny sposób na poznanie historii
naszego regionu.

12

13

Hotele w miastach

Hotele w miastach

Katowice

Nasze hotele partnerskie to obiekty w dobrej lokalizacji, posiadające
bardzo dobrą opinię gości. W każdym z nich na recepcji znajduje się mapa
informacyjna oraz kontakt do rezydenta odpowiedzialnego za sprawy
związane z Państwa pobytem, obsługą transferów i wycieczek oraz
imprez fakultatywnych. Ceny hoteli w folderze zostały podane z zastosowaniem stawek specjalnych. Dodatkowo rezerwując program
turystyczny otrzymacie Państwo 10% zniżki na zakwaterowanie.

Monopol ***** Katowice

Położenie: w centrum Katowic, ok. 300 m od dworca kolejowego.
Wyposażenie: luksusowy hotel, jeden z najlepszych na Śląsku. Ciekawa architektura
komponująca charakter zabytkowej kamienicy z nowoczesnym wyposażeniem.
Posiada 2 restauracje z kuchnią polską
i włoską, kawiarnię i 2 bary, dla gości
hotelowych klub fitness.
Pokoje: 108 pokoi w stylu Art Deco,
nieodpłatny dostęp do internetu.
Wyżywienie: śniadania.
Atrakcje: basen, 2 sauny, dobrze wyposażona siłownia.
Cena za dobę od: 88,00 €

Katowice/Chorzów

Angelo **** Katowice

Położenie: w centrum Katowic, 500 m od Hali Widowiskowej Spodek.
Wyposażenie: hotel biznesowo-konferencyjny.
Wyjątkowość koncepcji tkwi w kombinacji
nowoczesnego designu i technologii oraz
wyrazistej kolorystyki inspirowanej
Dalekim Wschodem. 8 sal konferencyjnych dla ok. 430 uczestników.
Pokoje: 203 nowoczesne, komfortowe,
posiadają dźwiękoszczelne okna, internet WiFi, LAN, telewizor LCD, DVD,
klimatyzację, mini-bar, zestaw do przyrządzania kawy/herbaty, zestaw kosmetyków w łazience.
Wyżywienie: śniadania.
Atrakcje: restauracja Sunlight, Jazz Bar, całodobowy room service, studio fitness, sauna.
Cena za dobę od: 73,00 €

Arsenal Palace **** Chorzów

Apartamenty Nikiszowiec **** Katowice

Położenie: w zabytkowej dzielnicy, w kompleksie zabytkowego osiedla
górniczego. Do centrum ok. 4 km, połączenie
autobusowe.
Wyposażenie: kuchnia ze zmywarką
i piecem elektrycznym, łazienka, sypialnia
2 osobowa, pokój dzienny z podwójną
kanapą rozkładaną, TV. W cenie:
sprzątanie końcowe i zmiana pościeli.
Mieszkanie: dla 1-4 osób, urządzone
oryginalnie w tradycyjnym śląskim
stylu w połączeniu z nowoczesnymi
elementami wystroju.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
Cena za dobę od: 35,00 €
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Położenie: 700 m od Stadionu Śląskiego i 200 m od Śląskiego Parku
Kultury i Wypoczynku, jednego z największych w Europie miejskich
terenów zielonych. Do centrum Katowic - 5 minut.
Wyposażenie: nowy, wybudowany w stylu pałacowym hotel biznesowokonferencyjny, dwie sale restauracyjne a la carte, w tym jedna dwupoziomowa oraz dwa bary dla koneserów cygar
i dobrych trunków, taras letni.
Pokoje: 115 eleganckie, stylowo wyposażone, łazienka z prysznicem lub wanną
WC, suszarka, TV.
Wyżywienie: śniadania kontynentalne.
Atrakcje: Centrum Rekreacji z krytym
basenem, sauną fińską, łaźnią parową,
jacuzzi, gabinetem masażu, solarium,
fitness, wypożyczalna rowerów oraz
sprzętu do Nordic Walking.
Cena za dobę od: 62,00 €
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Hotele w miastach
Bielsko-Biała/Gliwice

Partner
sieć hoteli Diament

Sahara *** Bielsko-Biała

Położenie: w zieleni, spokojnej okolicy, u podnóża góry Szyndzielnia, do
centrum Bielska-Białej ok. 2 km.
Wyposażenie: restauracja, kawiarnia, cocktail bar.
Pokoje: 17 komfortowe, nowoczesne, urządzone z gustem, w tym 1 pokój
przystosowany dla osób niepełnosprawnych i 1 pokój „Studio”. Posiadają
bezprzewodowy internet, klimatyzację, TV, minibar, telefon, łazienkę z suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadania.
Atrakcje: centrum relaksacyjne, z sauną
suchą lub parową oraz jacuzzi.
Czynne w godzinach od 16.00 do 22.00.
Cena za dobę od: 88,00 €

Royal **** Gliwice

Położenie: w centrum Gliwic na zabytkowej starówce, w spokojnej
okolicy, 50 m od głównej ulicy handlowej.
Wyposażenie: restauracja czynna od 6:30 do
ostatniego klienta.
Pokoje: komfortowe, nowoczesne, posiadające funkcjonalne umeblowanie, TV,
mini-bar, telefon, z luksusową łazienką.
Wyżywienie: śniadania.
Atrakcje: siłownia, sauna, solarium,
masaże.
Cena za dobę od: 56,00 €
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Hotele wypoczynkowe

Hotele wypoczynkowe

Wisła/Ustroń

Belweder ***** Ustroń

Położenie: w samym sercu Beskidów z widokiem na Ustroń z królującym
nad nim szczytem Czantorii.
Wyposażenie: restauracja „Bourbon” może
pomieścić do 200 osób.
Pokoje: 97 klimatyzowanych, komfortowo
wyposażonych, TV SAT, sejf, mini-bar,
telefon, internet. Łazienki z kabiną
prysznicową lub wanną z hydromasażem, suszarka.
Wyżywienie: śniadania w formie
bufetu.
Atrakcje: Art Spa. Szerokie zaplecze
rekreacyjne, basen, bicze wodne, wodospad, przeciw-prąd oraz jacuzzi, sauna fińska
(sucha), łaźnia rzymska (sauna parowa), solarium,
siłownia, rowery górskie, bilard, plac zabaw dla dzieci.
Cena za dobę od: 100,00 €

Stok **** Wisła

Położenie: w dzielnicy Wisła Jawornik. W otoczeniu Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W pobliżu granicy z Czechami
i Słowacją.
Wyposażenie: 3 restauracje, karczma góralska STOK, 2 kominki
plenerowe, sala bankietowa, klub nocny.
Pokoje: 205, komfortowe, nowoczesne, posiadające balkon, TV, mini-bar, sejf, telefon,
łazienkę z suszarką do włosów.
Wyżywienie: urozmaicone śniadania.
Atrakcje: letni basen z podgrzewaną
wodą, wypożyczalnia rowerów, siłownia, bilard, tenis stołowy. Kompleks
SPA Botanica, 13 gabinetów zabiegowych, wanny z hydromasażem, zabiegi
firmy VICHY.
Cena za dobę od: 45,00 €
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Promnice/Szczyrk

Noma Residence Zameczek Myśliwski **** Promnice

Położenie: w samym sercu dawnej Puszczy Pszczyńskiej nad Jeziorem
Paprocany, 25 km od Katowic, 5 km od Tychów.
Wyposażenie: kameralny, wysokiej klasy hotel znajdujący się we
wnętrzach dawnej rezydencji Książąt Pszczyńskich. Jest to XIX-wieczny
zabytek - unikat na skalę Europejską, który zachował się w praktycznie
w niezmienionej formie. Restauracja znajduje się
w zabytkowych salach na parterze Zameczku.
Pokoje: 13 pokoi i apartamentów
z łazienkami, TV SAT, internet, telefon,
radio, mini-bar, w dawnych komnatach
Książęcych urządzonych w stylu myśliwskim.
Wyżywienie: śniadania.
Atrakcje: sauna z jacuzzi i hydromasażem, kominek plenerowy, żaglówki,
bryczka/sanie i rowery.
Cena za dobę od: 89,00 €

Klimczok **** Szczyrk

Położenie: w znanym ośrodku turystyczno - wypoczynkowym we
wschodniej części Beskidu Śląskiego, na dogodnej trasie prowadzącej
z Bielska - Białej przez przełęcz Salmopolską do Wisły i Ustronia, wśród
pięknych krajobrazów, z dala od zgiełku wielkich miast.
Wyposażenie: w hotelu elegancka, dwupoziomowa Restauracja
Impresja oraz szkocki „Pub Highlander”.
Pokoje: 125 pokoi 2-osobowych, komfortowo wyposażonych, 2 dodatkowe miejsca do spania. Posiadają telefon, internet,
TV SAT, mini-bar.
Wyżywienie: śniadania w formie
bufetu.
Atrakcje: baseny, termy, kryty kort
tenisowy, kręgielnia, bilard, tenis stołowy oraz SPA urządzone w klimacie
rzymskich łaźni firmy THALGO.
Cena za dobę od: 100,00 €
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Partnerzy

Transfery lotniskowe
Wynajem samochodów

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido

transfery lotniskowe
Zapewnimy Państwu wygodny przejazd z lotniska do hotelu oraz z hotelu
na lotnisko. Cena w obu przypadkach jest taka sama. Jeżeli życzycie sobie
Państwo dojechać w inne miejsce niż nasze hotele w wybranych
miastach, prosimy o kontakt.
Oferujemy również na zapytane przewóz z dworca kolejowego
w Katowicach, oraz innych wskazanych miejsc.

Od 3 lat odwiedza nas
ponad 2000 osób
miesięcznie, a Ty kiedy
nas odwiedzisz?

z lotniska w
Pyrzowicach do

Zapraszamy
od wtorku do niedzieli
od 9:00- 18:00

AKŻE
AMY T
POLECdzanie trasy2
zwie zkowej nr
wyciec erze - str. 5
w fold

tel.: 032 271 40 77
tel.: 032 271 48 59
ul. 3 Maja 93
41-800 Zabrze
www.kopalniaguido.pl

20

cena w Euro za osobę
1

2

3

4

5

6

Katowice

42,00

21,00

14,00

11,00

9,00

6,00

Kraków

84,00

42,00

28,00

21,00

17,00

14,00

BielskoBiała

75,00

38,00

25,00

19,00

15,00

13,00

Gliwice

54,00

27,00

18,00

14,00

11,00

9,00

Wisła

130,00

65,00

44,00

33,00

26,00

22,00

Ustroń

126,00

63,00

42,00

32,00

26,00

21,00

Szczyrk

136,00

68,00

46,00

34,00

27,00

23,00

wynajem samochodów
Z dostawą na lotnisko lub do hotelu.
Cennik wypożyczenia samochodu w Euro za dzień bez limitu kilometrów.
grupa

klasa

A

Mini

B

cena w Euro za dzień

osoby
1-3

4-7

8-14

15-31

4

100,00

80,00

70,00

28,00

Compact

4

130,00

110,00

100,00

35,00

C

Kombi

5

140,00

120,00

110,00

39,00

D

Limousine

5

150,00

130,00

120,00

45,00

E

Van

7

170,00

150,00

140,00

48,00
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Partnerzy

Warunki uczestnictwa

1. Zawarcie umowy
Poprzez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w ofertach
publikowanych, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy świadczenia usług
turystycznych z Biurem Podróży Gama jako organizatorem podróży, zwanym dalej Gama.
Organizator potwierdza realizację zgłoszenia, nadając mu numer. Umowa jest zawierana
w formie pisemnej, na warunkach podanych w zgłoszeniu, po podpisaniu przez
Zgłaszającego oraz potwierdzeniu przyjęcia umowy do realizacji przez Gama. Podpisując
umowę zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania
informacje o zamówionych świadczeniach turystycznych objętych zgłoszeniem, w tym ze
wszelkimi zawartymi uwagami. W przypadku, gdy któreś ze świadczeń nie może być
zrealizowane na warunkach określonych w treści zgłoszenia, Gama wystąpi w terminie 5 dni
roboczych do Zgłaszającego o zgodę na zmianę warunków umowy. Brak zgody
zgłaszającego na zmianę skutkuje rozwiązaniem umowy bez konsekwencji dla stron.
2. Płatność
Wymagana jest w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia umowy przez
Gama. Umowy z terminem realizacji powyżej 30 dni - 20% zaliczki. Umowy rozpoczynające
się do 30 dni, bezzwłocznie wpłata całości. W przypadku braku terminowej wpłaty,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji na warunkach określonych w punkcie 6.
Cena usługi zawartej w umowie w obcej walucie przeliczana jest na złotówki zgodnie
z tabelą kursów zakup dewiz NBP z dnia dokonania całości wpłaty. Niewykorzystane
świadczenia nie podlegają zwrotowi. Zmiany ceny możliwe są jedynie wobec zdarzeń
niezależnych od organizatora. Wpłaty dokonane po należnym terminie, oraz brak wpłaty
powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia uregulowania
pełnej kwoty.
3. Świadczenia
Na umowie wraz z załącznikami widnieje pełny zakres świadczeń, które zostaną
zrealizowane zgodnie z opisem. Prosimy sprawdzić dane na zgłoszeniu. Zmiany, lub pomyłki
należy zgłosić natychmiast. W innym przypadku Gama nie odpowiada za niezgodność
danych.
4. Zmiany programu świadczeń
Gama zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, trasy lub warunków, które nie wpływają
decydująco na przebieg imprezy przy zachowaniu standardu oferowanych świadczeń.
Dokonanie zmian jest możliwe w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem podróży.
Konieczne zmiany, stosowane są tylko w przypadkach wyjątkowych, w razie braku
akceptacji przysługuje pełny zwrot dokonanej wpłaty. Zmiany nazwiska uczestnika lub
terminu podróży dokonywane są za opłatą 25,00 Euro od osoby i zmiany.
5. Warunki rezygnacji
O rezygnacji należy poinformować Gama na piśmie. Rezygnacje do 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy - zwrot wpłat po odliczeniu 20% ceny, nie mniej niż równowartość
50,00 Euro od osoby. Od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem imprezy - po odliczeniu 50%
ceny. Od 14 do 8 dnia - po odliczeniu 75% ceny. Od 6 dnia do wyjazdu 95% ceny. Zalecamy
ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji.
6. Dokumenty podróży
Vouchery wydawane są 7 dni przed rozpoczęciem świadczeń.
7. Obciążenia
Jeżeli uczestnik spowoduje szkody poprzez niezastosowanie się do warunków
uczestnictwa, w stosunku do organizatora lub współuczestników, zobowiązuje się
dobrowolnie pokryć wynikłe straty.
8. Odpowiedzialność Biura Podróży Gama
Gama, jako organizator ręczy za sumienne przygotowanie podróży, dokładną selekcję
usługodawców i ich nadzór, prawidłowość opisu świadczeń i ich wykonanie z uwzględnieniem obowiązujących norm.
9. Skargi i zażalenia
Każdy nasz Klient, który pragnie złożyć reklamację proszony jest o opis zdarzenia
z podaniem powodu niezadowolenia. Gama odpowiada na zażalenia do 30 dni od daty
wpływu reklamacji. Podstawą roszczeń w ramach usług objętych umową o podróż jest
Ustawa o Turystyce oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Podstawy prawne
Gama jest organizatorem turystyki na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego
nr 126. Posiada polisę PZU SA zabezpieczającą przyjęte wpłaty. Nieważność poszczególnych
niniejszych postanowień nie narusza ważności pozostałych. Ewentualne spory powstałe
w związku z wykonaniem umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia, przez właściwy sąd powszechny.
11. Certyfikaty i organizacje branżowe
Biuro Podróży Gama Celina Zmarzlik ; 40-084 Katowice, ul. Opolska 7; NIP: 634 00 18 663,
nr konta : PLN PKO 40 1020 2528 0000 0802 0216 1271; EURO PKO 54 1020 2528 0000 0902
0184 2228. Gama jest członkiem: Śląskiej Organizacji Turystycznej, międzynarodowego
stowarzyszenia IATA.
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Naszą dewizą jest precyzja i jakość.
Od 1989 roku przygotowujemy trasy
oraz programy zwiedzania dla
indywidualnych turystów i grup.
Zestawiamy najdogodniejsze
połączenia lotnicze.

Kompleksowo obsługujemy
wyjazdy służbowe.
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