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Impreza Turystyczna numer 43 /2019 

JARMARK WIELKANOCY 

Niedziela Palmowa OPOLE 
 

14.04.2019 r.  
 

 Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.45 – 
Katowice – ul. Andrzeja, godz. 8.05 Gliwice – Plac Piastów. Przejazd przez Strzelce 
Opolskie do centrum Opola, zwiedzanie miejscowości w tym Muzeum Śląska 
Opolskiego, czas na wytchnienie na starówce opolskiej. Przejazd do Bierkowic 
(dzielnica Opola). Udział w 44 Jarmarku Wielkanocnym, który organizowany jest 
na terenie skansenu – Muzeum Wsi Opolskiej. W trakcie Jarmarku 
Wielkanocnego zostanie rozstrzygnięty finał konkursu „Obrzędowej kroszonki 
Opolskiej 2019”, gdzie będzie możliwość degustacji i zakupu pysznych wyrobów 
regionalnych, ok. godz. 15.00 będzie odprawione nabożeństwo z poświęceniem 
palm wielkanocnych.  

Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.00. 
 …Niedziela Palmowa w skansenie, to doskonały czas dla rodzin, dla dzieci na rozpoczęcie sezonu, poczucia 

zbliżających się świąt Wielkanocnych. W ubiegłym roku Jarmark odwiedziło ponad 10 tys. osób  … 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe i parkingowe, 

• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  

• rezerwacja, przewodnik po Muzeum Śląska Opolskiego,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł,  
 
 

 

koszt wycieczki: 64 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 58 zł 

 

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów cena: N – 22 zł, U – 13 zł 
 

 

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

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

