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Impreza Turystyczna numer 60 /2019 

Rejs po Kanale Gliwickim 
i Odrze – Góra Św. Anny 

 

18 maja 2019r. (sobota) 
 
 
 
 
 

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 miejscowości Góra Św. Anny. Zwiedzanie: Muzeum Czynu 
Powstańczego (100-tna rocznica I Powstania Śląskiego), Amfiteatr, Pomnik, 
Bazylika św. Anny Samotrzeć wraz z założeniem klasztornym i kapliczkami 
kalwaryjskimi. Czas na wytchnienie. Przejazd do Kędzierzyna Koźla do stoczni 
„Damen” - rejs statkiem ok. 2,5 h na trasie: stocznia „Damen” – w górę Odry – 
Port Koźle – Kanał Gliwicki – przejście śluzy Kłodnica (śluzowanie) i powrót. 
W trakcie rejsu grillowane kiełbaski z komentarzem miejscowego przewodnika 
o mijanych obiektach na w/w trasie. 
Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 19.30. 
Kanał Gliwicki: Oberschleischer Kanał uruchomiony w 1939r. początkowo nosił nazwę „Adolf – 
Hitler – Kanal”. Długość kanału 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, różnica poziomów wody 
na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Jego szerokość waha się od 38,00 m w wykopie 
do 41,00 m w nasypie. Pokonanie różnic poziomu wody poprzez śluzowanie stanowi wydarzenie, 
które dostarczy wielu długo pamiętanych chwil.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe, 

• 2,5 h rejs po Kanale Gliwickim i Odrze !, 

• kiełbasa z grilla w trakcie rejsu, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• Pilot - Przewodnik terenowy, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł.  

 

koszt wycieczki: 114 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 106 zł 
 

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

 

DODATKOWO:  koszt wstępu do zwiedzanych obiektów ok: N – 6 zł; U – 4 zł  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „Kanał”  

W razie złych warunków pogodowych przewodnik ma prawo zmiany programu wycieczki. 
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