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SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA
cz. sucha i mokra w Zabrzu
21.10.2018r. (NIEDZIELA)
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.15 z Katowic (po zgłoszeniu)
z ul. Andrzeja. Przejazd do Zabrza. Zwiedzanie Sztolni Królowej Luiza (otwarta 14 września 2018r.)
obejmuje: część SUCHĄ i część MOKRĄ. Zwiedzanie zaczynamy o godz. 9.00.
CZEŚĆ SUCHA: zaczyna się w budynku Łaźni Łańcuszkowej, w której prezentuje się historię Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej dziś zaliczanej do najdłuższych budowli hydrotechnicznych
w europejskim górnictwie węglowym. Długość Sztolni to 14,25 km od Królewskiej Huty (Chorzów)
do Zabrza, gdzie zobaczymy podziemny port, park działających maszyn górniczych, chodnik wykuty
w całości w węglu, a to wszystko kilkadziesiąt metrów pod ulicami Zabrza. Czas zwiedz. ok. 3 godz.
CZEŚĆ MOKRA: to poziemna trasa wodna 40 m. pod Zabrzem, długości 1100 m., gdzie w specjalnych
łodziach zobaczymy: podziemne porty, mijanki, różnorodne skały i formy geologiczne, nacieki
wapienne, czy rośliny rosnące 40 m. pod ziemią w 90% wilgotności. Czas zwiedzania ok. 2,5 godz.
Ze względu na organizację zwiedzania (podział na mniejsze grupy 15 os.) i czasu wstępu do części
suchej i mokrej, będzie czas na wytchnienie i posiłek we własnym zakresie.
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 17.30.

Świadczenia:
•
•
•
•
•

Przejazd autokarem, opłaty drogowe,
Przewodnik po Sztolni Królowa Luiza,
Rezerwacja i bilety wstępu do CZĘŚĆI SUCHEJ I MOKREJ,
Pilot - Przewodnik terenowy,
ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł
Osoby pełnopłatne

Osoby z ulgą

koszt wycieczki:

127 zł

120 zł

koszt wycieczki z rabatem:

120 zł

113 zł

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

Ze względu na bezpieczeństwo, wstęp do SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA dla dzieci od 7 lat,
zalecane pełne obuwie z płaską podeszwą i kurtka odporna na kapnie wody, temp. od 7 do 16OC
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30zł przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem.
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach
turystycznych dostępne w biurze i na stronie internetowej).

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „LUIZA”

