
   

     

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 161/2018 

Sylwester na JURZE 
 

31.12 – 01.01.2019r. 
   

Wyjazd o godz. 14.00 z Gliwic (Plac Piastów, min. 10 os.), o godz. 14.30 z Chorzowa 
(ul. Kościuszki), o godz. 14.45 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd do Żarek, świąteczne 
zwiedzanie miejscowości, czyli przejście Szlakiem Kultury Żydowskiej: od „Synagogi” przez 
Kirkut do Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Opiekunki Rodzin… . Przejazd do 
miejscowości Podlesice, gdzie w Zajeździe Jurajskim odbędzie SYLWESTROWA zabawa 
taneczna z przywitaniem NOWEGO ROKU 2019! Dla bardziej aktywnych turystyczne przejście, 
lampka szampana o północy przy pochodniach na Górze Zborów*.  

Rozpoczynamy o godz. 18.00, gorącym daniem i bawimy się do utraty sił, czyli do godz. …  .  
Powrót do Gliwic przez Katowice, Chorzów ok. godz. … 6.00. 

  
 

ZABAWA SYWESTROWA to szaleństwo przy muzyce DJ, w trakcie której będzie: I kolacja (warkocz 
z ciasta francuskiego z filetem z kurczaka, ziemniaki puree, surówka), II kolacja (roladka wieprzowa, 
talarki ziemniaczane, surówka), ciepły posiłek w Nowym Roku (żurek z jajkiem i kiełbasą bądź barszczyk 
z pasztecikiem), a dodatkowo zimna płyta (półmisek wędlin, sałatki 2 rodzaje, śledź w oleju, tymbaliki, 
jaja faszerowane, carpaccio z pomidora i mozzarelli), półmisek jarski (pomidor, papryka, ogórek), 
pieczywo, a ponadto: ciasto, słone przekąski, woda mineralna oraz kawa, herbata bez ograniczeń. 
Dodatkowe „napoje”, to już we własnym zakresie wg. własnego uznania, my zapewniamy lampkę 
wina musującego o północy !!! 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• SYLWESTROWA zabawa taneczna,  

• konkurs NOWOROCZNY,  
• pilot - przewodnik na trasie i na Górę Zborów, 

• oprawa muzyczna Zabawy Sylwestrowej przez DJ,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 245 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 225 zł 

 

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

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na trzy 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. 

*Osoby biorące udział w przejściu turystycznym na GÓRĘ ZBORÓW obowiązkowo: obuwie turystyczne, 
latarki, ubiór dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych. 

 

 

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

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

