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Impreza turystyczna numer 29/2019 

Beskid Śląsko-Morawski 

 Koprzywnica - Stramberk 
 

3 marca 2019 r. - niedziela 
 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: 
z Katowic godz. 7.45 (ul. Andrzeja), i Gliwic godz. 8.10 (Plac Piastów). Przejazd przez 
Ostrawę, Frydek Mistek do Koprzywnicy. Zwiedzanie: Muzeum Techniki TATRA, 
Lasske muzeum. Po zwiedzaniu przejazd do zabytkowej miejscowości Stramberk. 
Spacer po tzw. „Narodym Sadzie”, na trasie Jaskinia Szipka, panorama na 
kamieniołom, zejście do „miejskiego rezerwatu zabytków”, wejście na zamek 
(Stramberska Wieża). Po zwiedzaniu czas wolny na rynku, gdzie znajduje miejski 
piwowar z piwnym SPA. W drodze powrotnej możliwość zrobienia zakupów we 
Frydku Mistku. Planowany powrót do Chorzowa ok. godz. 20.00. 

KOPRZYWNICA: miasteczko w którym w 1853r. powstała wytwórnia powozów 

Ignáca Šustali, w 1882 przekształcona w fabrykę Tatra. Początkowo Tatra produkowała 
wagony kolejowe (Lukstorpeda), a później samochody, dziś znana jest głównie z produkcji 
ciężarówek marki „Tatra”. W 1997 powstało Muzeum Tatry. 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł 
 

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

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 180 Kč, U - 120 Kč, 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce 
ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT). 
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 „Koprzywnica”. 

http://www.chorzow.travel.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatra_%28motoryzacja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d_ci%C4%99%C5%BCarowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Tatry

