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41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 
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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 106 / 2018 

CIESZYN (POLSKI i CZESKI), 

  po obu stronach OLZY 
 

26.08.2018 r. (niedziela)  
 

 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.15 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do CIESZYNA (strona Polska) - 

zwiedzanie miasta, m.in.: Muzeum Śląska Cieszyńskiego*, Rynek miasta z ratuszem 

i zabytkowymi kamienicami, Cieszyńska Wenecja, Studnia Trzech Braci, Wzgórze 

Zamkowe* (Rotunda z XI w. i Wieża Piastowska), przejście na czeską stronę Cieszyna.  

Przekroczenie granicy na Olzie (zabrać dokumenty), spacer po czeskiej stronie 

CIESZYNA m.in.: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, neoklasycystyczny 

budynek z l. 1884-1885, (Muzeum Czeskocieszyńskie), rynek z modernistycznym 

Ratuszem z 1928 r. oraz zabytkowy budynek dworca kolejowego. Czas na wytchnienie. 

Powrót na polską stronę i zwiedzanie BROWARU CIESZYŃSKIEGO wraz z degustacją 

3 piw (ok.2h). Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego,  
• rezerwacja zwiedzanych obiektów, przewodnik po obiekcie, 

• wstęp do Browaru Cieszyńskiego wraz z degustacją,  
•  ubezpieczenie KL 10 000 €, NNW 7000 zł i bagaż 1000 zł,  

 

 

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

     
 

    

*Dodatkowo koszt wstępu do zwiedzanych obiektów: N - 22 zł , U - 12 zł  
  

 Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna 
do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Impr. Turystycznych dostęp. w biurze). 

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 00 48 502 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 „Cieszyn” 

http://www.chorzow.travel.pl/

