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   Szlakiem Kulinarnym Ziemi  

RYBNICKO - WODZISŁAWSKIEJ 
 

 

24 luty 2019 r. – niedziela 
 

 

 

 

 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, (po zgłoszeniu) godz. 8.15 
z Katowic - ul. Andrzeja, godz. 8.35 z Gliwic - Plac Piastów. Przejazd do Rybnika, 
zwiedzanie miejscowości: Park Tematyczny „Nad Nycyną”, Bazylika Św. Antoniego, 
Stary Rynek, Muzeum Miasta. Przejazd do Karczmy na „śląski żur z jakiem i kiełbasą”*, 
krótki odpoczynek, przejazd do Kopalni Ignacy (zwiedzanie nadziemnej historycznej 
części zabudowy kopalni z wejściem na wieżę widokową) i do Radlina - spacer do tężni. 
Po zwiedzaniu przejazd do restauracji „RĄCZKA GOTUJE” w Wodzisławiu Śląskim na 
danie główne śląskich smaków: „ozory wołowe, puree musztardowe w sosie 
chrzanowym z buraczkami”*, a na osłodę „śląsko kopa” przy kawie, herbacie lub piwie 
(do wyboru), czas na biesiadowanie. 

Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30  
 

ŚWIADCZENIA:  
 

• Przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• Pilot – przewodnik na całej trasie,  

• Rezerwacja, wstęp i zwiedzanie obiektów muzealnych z przewodnikiem,  

• Dania regionalne w restauracjach wymienionych powyżej*, piwo, kawa lub herbata, 

• Ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 5000 zł. 
 

 koszt wycieczki: 125 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 118 zł 

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

Dodatkowe napoje niewymienione (herbata, kawa, …) do posiłków we własnym zakresie. 
Dodatkowy koszt zwiedzania Muzeum i Kopalni Ignacy to: N - 10 zł, U – 6 zł (dzieci i młodzież). 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki  30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU 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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Szlak Kulinarny”. 

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

