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Impreza Turystyczna numer 144 /2018 

KATOWICE: MUZEUM ORGANÓW ŚLĄSKICH 
Park im. Tadeusza Kościuszki - Teatr Śląski 

 

25 listopad 2018 r. (niedziela!) 
 

 
 

Zbiórka uczestników z przewodnikiem o godz. 11.00 na Rynku w Katowicach. 
Przejście do  Muzeum Organów Śląskich, które stanowi część Akademii Muzycznej, 
a organizacyjnie należy do struktury organizacyjnej Katedry Organów i Muzyki 
Kościelnej. W muzeum utworzonym w 2002 r. zgromadzono organy, szafy organowe, 
pozytywy domowe, stoły do gry, zbiory fisharmonii, instrumenty klawiszowe oraz 
przygotowano ekspozycję „Dziedzictwo utracone” (czas zwiedzania ok. 1,5 h). Przejście do 
najstarszego parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, gdzie zobaczymy: wzgórze Beaty, 
wieżę spadochronową, kościół św. Michała Archanioła, ... Po zwiedzaniu przejazd 
komunikacją miejską (tramwajem) na rynek w Katowicach, czas na posiłek we własnym 
zakresie.  

Przejście do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego na spektakl DRACH  na 
godz. 17.00, według reżyserii Roberta Talarczyka. Prapremiera katowicka będzie 
27 października b.r. Spektakl nawiązuje do losów dwóch rodzin: śląskiego górnika 
i powstańca, a jego prawnuka prawnika i architekta, których dzieli 100 lat historii, więzów 
krwi, wojen i powstań śląskich. Czas spektaklu ok. 3h. 
 

Świadczenia: 

• przewodnik miejski po Katowicach i Muzeum Organów Śląskich,  

• wstęp do Muzeum Organów Śląskich,  

• rezerwacja miejsc i bilet na spektakl DRACH w Teatrze Śląskim,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 5000 zł. 
 

 koszt wycieczki: 84 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 76 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie obejmuje kosztów biletu przejazdu komunikacją miejską !.  

Zapisy wraz z wpłatą uczestnika przy zgłoszeniu, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi 
Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 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 „DRACH” 

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

