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Impreza turystyczna numer 10 / 2019 

OSTRAWA na ekspozycji …  
Huta Vitkovice, Stare Miasto 

 

 

 

 

17 luty 2019 r. – niedziela 
 

 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.45 – 

Katowice, ul. Andrzeja, godz. 8.10 – Gliwice, Plac Piastów. Przejazd do Ostrawy.  
Zwiedzanie miasta zaczniemy od dzielnicy Vitkovice,  gdzie zasadniczą część stanowi 
kombinat przemysłowy - Dolni Vitkovice*, który dzisiaj stanowi perełkę architektury 
industrialnej obejmujący tereny byłej Huty Vitkovice. Poindustrialny kompleks z XIX-
XX wieku za szklaną fasadą XXI wieku rocznie przyciąga ponad 5 mln turystów, gdzie 

„DOTYKANIE EKSPONATÓW JEST SUROWO NAKAZANE”. 

Wielki Świat Techniki, to 5 godzin zwiedzania ekspozycji dla wszystkich w różnym 
wieku. Jest ekspozycja Dziecięcy Świat dla 2-6 latków, ekspozycja cywilizacji, nauki, 
wynalazków, natury + film w 3D (przyrodniczy i popularno-techniczny) i teatr nauki-
wiedzy. Po zwiedzaniu przejazd do zabytkowej części Ostrawy, gdzie zobaczymy: 
Rynek, Stary Ratusz z XVI w., modernistyczny Nowy Ratusz, Katedrę Boskiego 
Zbawiciela z 1889 r. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie na rynku ostrawskim.   

Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  
• obsługa pilota – przewodnika,  
• rezerwacja zwiedzania Wielkiego Świata Techniki,  
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 10 000€. 

 

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

 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

*Dodatkowo koszt biletu do zwiedzanych obiektów to: N – 240 KCZ, U – 180 KCZ (+60). 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 

 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU 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. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Ostrawa” 

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

