Plan dnia - piątek 6.10.2017


godz. 7:30 śniadanie



godz. 8:45 spotkanie pierwszej grupy do zwiedzania elektrowni ul. Energetyków 9,
Międzybrodzie Bialskie (GPS: 49.779170, 19.211989)-portiernia , w odległości ok. 200 m
wcześniej parking dla zwiedzających ul. Energetyków 5, (GPS: 49.777995, 19.212927),



w tym czasie czas wolny dla drugiej grupy na wyjazd kolejką na górę Żar (cena biletu w obie
strony 17 zł, ulgowy 14 zł, kolejka czynna od godz. 9:00), parking (płatny) ul. Górska 21, 34315 Międzybrodzie Żywieckie (GPS: 49.775163, 19.223215)



godz. 10:45 spotkanie drugiej grupy do zwiedzania elektrowni



pierwsza grupa – czas wolny, wyjazd kolejką.

Przypominamy, że elektrownia jest obiektem strategicznym, wszelkiego rodzaju torby, plecaki i
inne rzeczy pozostawiamy w samochodach-wymogi regulaminu. Elektrownia nie zapewnia
pomieszczenia depozytowego. Niestety jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane przez ochronę.
Zwiedzanie zaczyna się od krótkiej historii o budowie obiektu oraz filmu, po czym następuje
zwiedzanie podziemnej części elektrowni. Udajemy się prawie pół km w głąb góry, aby dotrzeć do
serca elektrowni. Dużo wrażeń oddają olbrzymie drzwi, ale zostawmy szczegóły na piątek…. Dzieci
poniżej 11 roku życia nie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu części podziemnej elektrowni. Zwiedzanie

kończy się na projekcji filmu. Prosimy o wyrozumiałość, nie jest to nasza decyzja, a kolejny wymóg
regulaminu. Czas zwiedzania ok. 1,5 d0 2 godz.
Do elektrowni wchodzimy grupą, wyjazd kolejką jest dowolny, indywidualny
Spotykamy się o godz. 14 w OW Niagara na obiedzie.


godz. 15:45 spotykamy się przed wejściem do Muzeum Browaru ul. Browarna 88, Żywiec,
(GPS:49.663294, 19.173974). Pierwsza grupa zwiedza o godz. 16:00, druga o 16:15. Parking
w okolicy Browaru, wzdłuż ulicy w zależności od miejsca.

Zwiedzanie Muzeum kończy się konsumpcją piwa lub soku. Dzieci również mogą zwiedzać. Czas
zwiedzania ok. 1 godzina + 30 minut na konsumpcję piwa lub soku.


spotykamy się o godz. 19:00 na kolacji

Informacja przynależności do poszczególnych grup w mailingu, który zostanie wysłany do każdego z
uczestników.

