
ZOSTAŃ PARTNEREM TURYSTYKI INDUSTRIALNEJ! 
 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wdraża politykę sprzedażową dla partnerów 
komercyjnych. Nasze działania mają na celu ułatwienie i aktywizację współpracy z biurami podróży, 
organizatorami turystyki i agentami turystycznymi.  
 
Zachęcamy Państwa do podpisania umowy partnerskiej. Dla Partnerów przygotowaliśmy dogodne 
warunki współpracy, które gwarantują między innymi: 

 atrakcyjny system prowizyjny i rabatowy, 
 wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie dostosowania oferty do potrzeb Państwa klientów, 
 ułatwienia dot. rezerwacji miejsc, 
 materiały marketingowe, 
 sympatyczną i partnerską atmosferę współpracy. 

 
Zapraszamy do współpracy przy sprzedaży produktów turystycznych, edukacyjnych i komercyjnych, 
związanych z bogatym dziedzictwem poprzemysłowym, oferowanych przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. W naszych obiektach oferujemy: 
w Sztolni Królowa Luiza: 

 interaktywne zajęcia edukacyjne w podziemnych strefach kultury, dostosowane do programu 
nauczania na każdym szczeblu edukacji, 

 pokazy pracy maszyn górniczych w podziemnym parku maszyn, 

 przejazd kolejką spągową Karlik, 

 rodzinną zabawę i wypoczynek w naziemnym Parku 12C, będącym plenerową wystawą o 
czterech żywiołach i działaniach alternatywnych źródeł energii, 

 zabawę w mini kopalnię na Bajtel Grubie, części podziemnej i nadziemnej Parku 12C, 

 możliwość przyjrzenia się z bliska wozom pancernym, czołgom czy pojazdom amfibijnym w 
Parku Techniki Wojskowej, 

w kopalni Guido: 

 zjazd prawdziwą klatką szybową i przekonanie się, jak wygląda praca górników pod ziemią, 

 przejście najgłębiej położoną w kopalni węgla kamiennego trasą turystyczną w Europie, 

 dotknięcie węgla i wejście do miejsc, skąd był on wydobywany, 

 pokazy pracy wielkich maszyn górniczych, 

 przejazd elektryczną kolejką podwieszaną, jedyną tego typu kolejką górniczą na świecie 
udostępnioną dla turystów, 

 wyprawę na górniczą szychtę w pełnym ekwipunku, 

 położone 320 metrów pod powierzchnią wielofunkcyjne sale konferencyjne w pełni 
wyposażone w sprzęt multimedialny, 

 industrialną salę bankietową i znakomitą akustycznie salę koncertową, 

 najniżej położony pod ziemią pub w Europie oferujący własne regionalne piwo, 
w hostelu: 

 noclegi w pokojach o standardzie hostelowym i podwyższonym, 

 nowoczesne sale konferencyjne. 
 
W połowie tego roku udostępnimy dla zwiedzających Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną, w której 
turyści część trasy przepłyną łodziami, wejdą do chodnika wydrążonego w węglu, napotkają wiele 
działających maszyn górniczych, a także przejadą się podziemną kolejką szynową. 
 
W autentycznych kopalnianych wyrobiskach tworzymy świat niepowtarzalnych doznań, które 
pozwalają lepiej poznać kulturę górniczą regionu. Jesteśmy pewni, że nasza urozmaicona oferta 
zainteresuje wielu klientów. 
 



Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, prosimy o kontakt: 
Maja Girycka, tel. 32 630 30 91 w. 2122, e-mail: hgirycka@muzeumgornictwa.pl.  
 
Każdy kontakt będzie rozpatrywany indywidualnie, a zainteresowanego Partnera zaprosimy na 
spotkanie negocjacyjne. 
 
Zapraszamy do współpracy! 


