SZLAKIEM SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ WOJ.ŚLĄSKIEGO
Nowy szlak tematyczny - prawdziwe otwarcie dla turystyki
waszego miasta, powiatu, gminy.

Mamy 25 lat

SITI
Śląska Izba Turystyki-Informator
31.03 – 2.04.2017
Wydanie specjalne - Targi
GLOBalnie
www.sit.travel
strefa członkowska
sit@sit.travel

Powstanie żydowskiego paostwa na Bliskim Wschodzie zatwierdzone
zostało w 1884 r. na pierwszej tzw. Konferencji Syjonistycznej w
Katowicach. Tak, społecznośd żydowska na terenie woj. śląskiego
odgrywała znaczącą rolę . Niestety II Wojna Światowa pozbawiła nas
ważnej części tego dziedzictwa. Tym niemniej na Szlaku Społeczności
Żydowskiej znajdują się cenne i najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca.
Miejscowości na szlaku to:
Będzin, Bielsko-Biała, Bytom,
Cieszyn, Czeladź, Częstochowa,
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Krzepice,
Lelów, Milówka, Mysłowice, Pilica,
Pszczyna, Pyskowice, Rybnik, Sosnowiec,
Tarnowskie Góry ,Toszek, Wielowieś,
Zabrze, Zawiercie, Żarki, Żywiec.
Szanowni Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie,
zarządzający turystyką i promocją swoich małych ojczyzn. Zapraszamy do
współpracy i wsparcia działao na rzecz powstania nowej atrakcji woj.
śląskiego. Renomowany partner w turystyce jest do Waszej dyspozycji
sit@sit.travel

PROFESJONALNY KURS „PILOTÓW WYCIECZEK”
PTTK i ŚIT

Śląska Izba Turystyki
-najstarsza i największa
samodzielna organizacja branży
turystycznej województwa
śląskiego - organizator
profesjonalnych kursów i szkoleo
zawodowych.
Od 1991 r. na rzecz Śląska

 Na kurs składa się 100 godzin zajęd teoretycznych i praktycznych
obejmujących wytyczne znajdujące się w rozporządzeniach dotyczących
Ustawy o usługach turystycznych oraz wycieczka krajoznawcza.
 Zajęcia prowadzą czynni zawodowo piloci wycieczek ,przewodnicy
turystyczni, nauczyciele i praktycy zawodu.
 W cenie kursu 2-dniowa wycieczka krajowa i zagraniczna.
 Potwierdzeniem zaliczenia
kursu jest legitymacja pilota
z certyfikatem.
 Więcej na www.slask.travel
oraz na pttk.katowice.pl

zdj: uczestnicy kursu w Muzeum
Tatry, Czechy, 2016

zdj: uczestnicy kursu wychowawcy
Żywiec, 2017

https://www.facebook.com
/Śląsk-Travel
Kocham travel!
www.slask.travel

NASZ KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO
Gwarantuje :

nowy zawód – otrzymasz zaświadczenie, które uprawnia do
wykonywania zawodu na czas nieokreślony !

umiejętności
praktyczne
zgodne
ze
standardem
i programem przyjętym przez Kuratorium Oświaty

certyfikat ukooczenia kursu ratownictwa przedmedycznego!

wygodę - zajęcia na terenie waszej szkoły

Już od 99 zł (w ofercie dla grup szkolnych)

