
Temat : Oferta wyjazdu 
integracyjnego



Grupa docelowa: pracownicy 

Źródło zdjęć: http://gsm-java.pl/polscy-pracownicy-podbijaja-zachod



Pakiet turystyczny
Nazwa pakietu: Oferta wyjazdu integracyjnego 

Region: Aglomeracja Opolska

Liczba dni:      2 dni

Składowe pakietu: 1 nocleg, wyżywienie, spływ 
kajakowy, atrakcje: park 
dendrologiczny w Lipnie,
dom ks. Jana Dzierżonia 
w Karłowicach , wieża Piastowska, 
starówka Opola. 

Źródło zdjęć : http://weblog.infopraca.pl/2011/12/flashmoby-pracownicze/



DZIEŃ 1 



sINTERNETOWA m.opole.pl/

DZIEŃ 1 Przejazd z Opola do Lipna

Opole jest stolicą i liderem regionu 
– centrum społeczno – gospodarczym 
skupiającym funkcje administracyjne, 
edukacyjne, gospodarcze, kulturalne

i rekreacyjne.
Znajduje się w centralnej części 

województwa, co jest walorem nie do 
przecenienia zwłaszcza dla tych 
Opolan, którzy korzystają tu

z rozlicznych usług o charakterze 
turystycznym.

W sądsiedztwie autostrady A4, Opole 
jest dobrze skomunikowane z innymi 

ośrodkami południowej Polski

Strona internetowa Miasta Opole www.opole.pl



Ogród dendrologiczny w Lipnie powstał 
w 1783 roku z inicjatywy rezydującego 
na zamku w pobliskim Niemodlinie Jana 

Nepomucena Karola Praschmy. Jest 
najstarszym arboretum w Polsce a wiele 

drzew ma ponad 200 lat.

Ogród dendrologiczny w Lipnie 
powstał w 1783 roku z inicjatywy 
rezydującego na zamku w pobliskim 

Niemodlinie Jana Nepomucena Karola 
Praschmy. Jest najstarszym arboretum 

w Polsce a wiele drzew ma 
ponad 200 lat.

Park dendrologiczny w Lipnie

DZIEŃ 1 

Źródło zdjęć : http://rhttp://wakacjezdzieciakiem.pl/polska/90-woj-opolskie/446-lipno-park-lesny-i-ogrod-dendrologiczny.htmlozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?
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Park dendrologiczny w Lipnie

Źródło zdjęć : http://kolekcjoner.drzew.pl/ogrody-mainmenu-43/ogrody-botaniczne-mainmenu-63/62-park-dendrologiczny-w-lipnie.html

Na terenie ogrodu rośnie wiele 
gatunków drzew ze strefy 

umiarkowanej Ameryki Północnej, 
Azji, Europy Południowej, sprzyjają 

temu panujące tu warunki 
klimatyczne i gruntowe. Park jest 

najcieplejszym miejscem 
Opolszczyzny – średnia roczna 
temperatura wynosi 8,6 ºC, 
a śródleśne położenie ogrodu 

sprawia, że rosnące tu rośliny są 
osłonięte od mrozu i wiatru. Jest 
to obszar, który we wczesnym 

średniowieczu zajmowała Przesieka 
Śląska, puszcza oddzielająca Śląsk 
Dolny od Górnego, gdzie w XVIII 
wieku urządzono krajobrazowy 

park angielski.



DZIEŃ 2 Przejazd do gminy Lewin Brzeski

Strona internetowa Gminy Lewin Brzeski http://www.lewin-brzeski.pl

Gmina Lewin Brzeski leży
u ujścia Nysy Kłodzkiej do 
Odry, w zachodniej części 
województwa opolskiego 
przy głównych szlakach 

komunikacyjnych 
południowej Polski. 

Południowym obrzeżem 
biegnie autostrada A4, 

łącząca gminę Lewin Brzeski 
z Dolnym i Górnym Śląskiem 

oraz Małopolską. 
Od północy granicę gminy 

stanowi rzeka Odra.



Spływ kajakowy rzeką 
Nysa Kłodzka
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Źródło zdjęć: http://www.kayaktours.pl/galeria-splywy-kajakowe



Rzeki, które polecamy na spływy 
jednodniowe to m.in.: Barycz, 

Bystrzyca, Młynówka, Nysa Kłodzka, 
Odra, Oława, Ścinawa, Ślęża, 

Widawa.

DZIEŃ 1 
Spływ kajakowy

Strona internetowa http://www.kayaktours.pl/rzeka-nysa-klodzka-splyw-kajakowy

Wypożyczenie kajaków – oferta 
skierowana do wszystkich samodzielnych 

kajakarzy,
którzy cenią sobie spokój oraz  

prywatność w gronie najbliższych 
znajomych.

Szlak wodny Nysy Kłodzkiej 
cieszy się coraz to większą 
popularnością, rzeka płynie 
krętą doliną, rozcinając góry 
Bardzkie,  przepływając przez 

malowniczy 
Przełom Bardzki.

Źródło zdjęć: http://www.kayaktours.pl/galeria-splywy-kajakowe



z Pokojem.

Strona internetowa Gminy Popielów http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie

.

Gmina Popielów należy do 
gmin rolniczych, na terenie 
gminy funkcjonuje ponad 

tysiąc gospodarstw rolnych . 

Popielów jest jedną 
z 13 gmin wchodzących 

w skład Powiatu Opolskiego, 
położoną na jego północno 

– zachodnim skraju.  

Przejazd do Gminy Popielów

Rolniczy charakter gminy oraz 
położenie na obszarze 
Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego  - prawie 
70% powierzchni gminy to 

obszar parku - spowodowały, 
że celem strategicznym 
rozwoju gminy stała się 

turystka i rekreacja.
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Światową sławę ksiądz Jan Dzierżoń osiągnął właśnie jako 
pszczelarz, podejmując badania nad życiem i anatomią tych 

miododajnych owadów, realizował swą życiową pasję.

Według inskrypcji umieszczonej w elewacji 
frontowej zbudowany w roku 1864. Przez wiele 
lat zamieszkiwany był przez ks. Jana Dzierżonia, 
o czym informują tablice – niemiecka z 1925, 

a także późniejsza w języku polskim. Usytuowany 
w centrum wsi, w pobliżu kościoła, po pn. stronie 

ul. Kościelnej. Murowany z cegły, obustronnie 
otynkowany, poszyty dachówką karpiówką.

Dom księdza Jana Dzierżonia 
w Karłowicach 

Źródło zdjęć http://www.karlowice.maszt.pl/index.php/atrakcje/dom-dzierzona



DZIEŃ 1 Przejazd do Gminy Dąbrowa

Gmina Dąbrowa położona jest 
w zurbanizowanej aglomeracji 

opolskiej, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie Opola, usytuowanego po 

jej wschodniej stronie. Z kolei 
od południowego - wschodu sąsiaduje

z gminą  Komprachcice i Tułowice, 
od południowego - zachodu z gminą 

Niemodlin, od zachodu z gminą 
Lewin Brzeski, od północnego

-zachodu  z  gminą  Popielów oraz 
od północy z gminą Dobrzeń Wielki.

Strona internetowa Gminy Dąbrowa http://www.gminadabrowa.pl/2/2280/opis_gminy_dabrowa.html



DZIEŃ 1 KOLACJA INTEGRACYJNA I NOCLEG 
proponowany np. w Browarze Słociak

w Sławicach 

Obiekt oferuje szeroki wachlarz usług tj. imprezy 
okolicznościowe, konferencje oraz  szkolenia.

Rewelacyjny pomysł, połączenia funkcji restauracji 
z browarem , sprawił iż hotel oferuje trunek najwyższej 

jakości, który jest warzony na oczach klientów, 

.

Źródło zdjęć: http://www.slociak.pl/
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DZIEŃ 2 Przejazd do Opola

Wieża Piastowska
w Opolu jest pozostałością 
po Zamku Piastowskim, 

rozebranym na początku lat 
30-tych XX wieku. Znajduje 
się ona na Wyspie Pasiece. 

Jest najstarszym 
z zabytków Opola

i symbolem tego miasta.

Wieża Piastowska 
w Opolu udostępniana 

jest zwiedzającym 
od wtorku do niedzieli 

(również w święta) 
w godzinach: 
10.00-13.00 
i 14.00-17.00

Atrakcja : Wieża Piastowska 

Źródło zdjęć: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_Piastowska 2) http://www.fotoirlandia.com/foto.php?foto_nr=6073 3)http://fotopolska.eu/176190,foto.html



Rynek w Opolu

Tworzenie się samorządu 
miejskiego było wynikiem 

nie tylko rozwoju 
świadomości mieszczan, to 

także zasługa opolskich 
książąt, którzy trzykrotnie 
zmieniali prawo miejskie 

Opola starając się 
dostosować je do nowych 

potrzeb mieszczan.

DZIEŃ 2 

Ratusz - dominująca budowla 
opolskiego rynku jest także 

powiązana z polityką prowadzoną 
przez opolskich Piastów. Jego historia 

wywodzi się z domu kupieckiego, 
który stał w tym miejscu 

w 1308 roku. 

Proponowane atrakcje: Ratusz, Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki 



…od prawie trzydziestu lat Grabówka słynie ze wspaniałych 
naleśników francuskich, którymi delektuje się już drugie i trzecie 
pokolenie amatorów francuskich crépes, przyrządzonych według 
stałej receptury. 

Obiad np. w restauracji Grabówka DZIEŃ 2 

Z restauracji rozciąga się piękny widok na Młynówkę i Plac Wolności. 
Dodatkowo niepowtarzalny klimat tworzy muzyka i piosenki francuskie. 

Źródło zdjęć : http://www.grabowkanalesniki.pl



Powrót do Opola 

Koniec wycieczki
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Źródło zdjęć: http://www.networkblog.pl/2011/06/w-jaki-sposob-wybrac-odpowiednia-firme-marketingu-sieciowego/pracownicy-marketingu-sieciowego-2



Zapraszamy !!! 




