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SHOW w powietrzu i na ziemi ! 

OSTRAWA – DNI NATO 
 15 wrzesień 2018 r. - sobota 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: z Katowic 
godz. 7.45 (ul. Andrzeja), i Gliwic godz. 8.10 (Plac Piastów). Przejazd przez Gorzyczki, 
Ostrawę na lotnisko Leoše Janáčka Ostrava koło Mošnova. Przejście (ok. 1km) z 
miejsca wyznaczonego na parkowanie, udział w imprezie pokazowej zaszeregowanej 
do „klubu prestiżowych europejskich schow” – DNI NATO 2018. W  trakcie 
indywidualnego zwiedzania możliwość skorzystania z małej gastronomi. Planowany 
powrót do Chorzowa ok. godz. 19.30. 

DNI NATO: są największym pokazem bezpieczeństwa w Europie, gdzie jest 

prezentowany ciężki sprzęt wojskowy, policyjny, jak i ratowniczy, oraz dynamiczne pokazy 
i szkolenia jednostek specjalnych. W tym dniu  będzie można zobaczyć pokazy lotnicze (m.in. 
F-16, Gripeny, Mi-17, Tornado, Migi-29 czy Couteau Delta), specjalistyczne wozy bojowe, 
grupy szturmowe szybkiego reagowania, … . Szczegółowy program będzie dostępny na 3 dni 
przed realizacją wyjazdu na stronie www.natodays.cz/program-pl  

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem, 

• opłaty drogowe, parkingowe, 

• wstęp na teren pokazów, 

• obsługa pilota – przewodnika terenowego, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 10 000€, NNW 7000 zł 
  

koszt wycieczki: 70 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 64 zł 

(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT) 
 

OBOWIĄZKOWO: dokumenty (paszport bądź dowód osobisty) i obuwie turystyczne ! 
DDODATKOWO: nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, mile widziana lornetka !  

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce 
ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT). 
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „NATO”. 

http://www.chorzow.travel.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1nov
http://www.natodays.cz/program-pl

