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WROCŁAW: Promenada Staromiejska, Rynek 

Narodowe Forum Muzyki: KONCERT  
 

 

  20 stycznia 2019r. (niedziela)  
 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15 - Katowice, 
ul. Andrzeja, godz. 7.35 Gliwice - Plac Piastów. Przejazd autostradą A4 do Wrocławia. 
Zwiedzanie zaczniemy od przejścia Promenadą Staromiejską: od Bramy Oławskiej, przez 
Wzgórze Partyzantów, Park Staromiejski, Fontanę Krasnali i Chłopca z Łabędziem, pomnik 
Bolesława Chrobrego, Operę Wrocławską do Narodowego Form Muzyki. 
Udział w koncercie o godz. 12.30 w ramach „Filharmonii Familijnej” – „Stanisław 
Moniuszko – kompozytor narodowy”. Następnie przejście na rynek wrocławski, zwiedzanie 
na trasie „Wokół rynku, czyli 60 zabytkowych kamienic”, po zwiedzaniu czas wolny na rynku 
wrocławskim. Powrót do Chorzowa przez Gliwice,  Katowice ok. godz. 20.00. 
KONCERT: „Stanisław Moniuszko – kompozytor narodowy”, odbywa się z okazji 200-lecia 
urodzin kompozytora, gdzie będą prezentowane fragmenty jego najbardziej znanych 
utworów: uwertura Bajka, Tańce Góralskie z opery Halka, Mazur z opery Straszny dwór czy 
arie Prząśniczka, piosnka Zosi czy Ten zegar Stary.  

 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• system audio Tour Guide,  

• rezerwacja miejsc na koncercie - „Stanisław Moniuszko”,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 5000 zł. 
 

koszt wycieczki: 85 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 80 zł 

 

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

 

*Cena wycieczki nie obejmuje udziału w koncercie, która wynosi:  N –  35 zł, U – 25 zł 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota (łącznie z udziałem 
w koncercie) na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu (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 „Forum” 
*do 20.12.2018r. gwarantujemy bilety na koncert, po tym terminie tylko za potwierdzeniem 

telefonicznym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, ilość dostępnych biletów jest ograniczona. 

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

