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Impreza Turystyczna numer 56 /2019 

WIOSNA z MARZANNĄ 
Gliwice – Rudy Raciborskie 

 

23 marzec 2019 r. (sobota)  
 
 

Godz. 8.00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 8.15 z Katowic 
- ul. Andrzeja, godz. 8.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd do Muzeum Techniki Sanitarnej 
(rezerwacja, zwiedzanie tylko w grupach!) na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
w Gliwicach. Zwiedzanie zakładu obejmuje: film o technologii oczyszczania ścieków, 
laboratorium wody i dyspozytorni, urządzenia z końca XIX w., historię rozwoju kanalizacji 
gliwickiej oraz bliskie spotkania z armaturą sanitarną,. 

Przejazd do Rud Raciborskich na obrzęd pożegnania zimy zwany „Topieniem Marzanny”. 
Rozpoczynamy na stacji w Rudach wykonaniem „Marzanny”, którą przewieziemy kolejką 
wąskotorową nad rzekę Rudę i tam dokonamy obrzędu jej topienia przy opowieściach 
i przyśpiewkach ludowych. Po powrocie na stację upieczemy przy ognisku kiełbaski 
i rozgrzejemy się gorącą herbatą. Dla zainteresowanych zwiedzanie stacji z przewodnikiem. 
Czas trwania obrzędu ok. 3-4 h. 

Powrót do Katowic przez Gliwice i Chorzów ok. godz. 18.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie, 

• ognisko na rozgrzanie,  

• wstęp i przewodnik w Muzeum Techniki Sanitarnej, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 5000 zł. 
 

 

 

 

koszt wycieczki: 58 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 52 zł 

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

* Rabat dotyczy: tylko świadczeń, dzieci i młodzież do ukończenia 15 lat. 
 

Dodatkowo: Pakiet „Topienie Marzanny”: 40 zł (który obejmuje wykonanie „Marzanny”, przejazd 

koleją wąskotorową w obydwie strony, kiełbasę do ogniska z dodatkami, gorącą herbatę i zabawy). 
   

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem 
wraz z opłatą za Pakiet (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach 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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Wiosna”. 

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

