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Wycieczka objazdowa półdniowa - Zabrze 

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
8:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Zabrza.  
W programie zwiedzanie skansenu górniczego „Królowa Luiza”.  Głównym zabytkiem skansenu jest 
parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana w 1915 r. w hucie Prinz Rudolf w Dülmen, o mocy 2 tys. koni 
mechanicznych, która pozwalała opuszczać windy z prędkością 10 m/s. Można uczestniczyć w pokazie jej 
działania. W budynku nadszybia znajdują się warsztat szybowy i oddziałowa stacja ratownicza oraz 
ekspozycja urządzeń szybowych i łączności sygnalizacyjnej. Z platformy wieży szybowej (wys. 25 m) 
rozciąga się panorama Zabrza i sąsiednich miast. Drugą część skansenu stanowi sztolnia z korytarzami 
podziemnymi o łącznej długości 1560 m, schodzących do głębokości 35 m. Wyrobiska i korytarze sztolni 
mają oddawać wygląd i klimat kopalni węgla. Zwiedzający mogą uczestniczyć w pokazie pracy struga, 
kombajnu ścianowego i chodnikowego. Sztolnię zwiedzamy dzięki zejściu 40 metrów pod ziemię 
dwoma historycznymi szybami górniczymi: Szybem Carnall oraz Szybem Wilhelmina. Warto wiedzieć, 
że nazwa "Sztolnia Królowa Luiza" powstała współcześnie z myślą o prowadzeniu ruchu turystycznego. 
Ten unikatowy kompleks górniczy składa się z dwóch obiektów: Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  
i kopalni "Królowa Luiza".  Sztolnia Królowa Luiza to ponad 5 kilometrów tras podziemnych, dwa szyby 
górnicze, trzy lokalizacje naziemne, szereg zrewitalizowanych budynków po kopalni „Królowa Luiza” oraz 

dwa parki tematyczne: Park 12C i Park Techniki Wojskowej. Czas na obiad. Przyjazd do Żywca około 
godziny 16.00. 
 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary 
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.). 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec – Zabrze – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła:  95 PLN/os  
Dziecko 4-12 lat:   80 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem, 
- bilet wstępu do Kopalni Luiza + przewodnik  
- opieka pilota wycieczek, 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

  


