CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

tel/fax 32 771-99-74; GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl
Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686

www.chorzow.travel.pl
Impreza Turystyczna numer 7/2019

Kulig: Kubalonka – Stecówka – Kubalonka
WISŁA – Zamek Prezydenta
19 stycznia 2019r. – sobota
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki, godz. 7.45 wyjazd z Katowic
(po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd przez Żory, Skoczów, Ustroń do Wisły zwiedzanie miejscowości turystycznej Beskidu Śląskiego związanej z Bogumiłem
Hoffem, Julianem Ochorowiczem, czy Adamem Małyszem, przejście bulwarami Wisły,
Parkiem Zdrojowym. Przejazd autokarem na Zadni Groń, zwiedzanie „Zamku
Prezydenta” (w dwóch grupach 11.00 i 12.30, w trakcie zwiedzania druga grupa ma
czas na wytchnienie w kawiarni Dolnego Zamku). Przejazd na przeł. Kubalonka, gdzie
na uczestników będą czekały konie z saniami. Kulig na trasie przeł. Kubalonka –
Stecówka – przeł. Kubalonka. Po kuligu, biesiada pod zadaszeniem w kolibie
z pieczoną kiełbasą, gorącą herbatą lub kawą i chlebem ze smalcem.
Po dwugodzinnym relaksie wyjazd w drogę powrotną.
Planowany powrót do Chorzowa ok. godz. 19.30.

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,
kulig w zaprzęgu konnym,
ognisko z pieczeniem kiełbasy, herbata lub kawa, chleb ze skwarkami,
usługa przewodnika beskidzkiego,
rezerwacja, przewodnik i wstęp do „Zamku Prezydenta”,
ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 5000 zł.

koszt wycieczki: 98 zł
koszt wycieczki z rabatem: 92 zł
(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed
realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.
(w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych).

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 „Wisła”

