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Biała perła czeskiego Śląska

OPAWA
11 maj 2019r. - sobota
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 Rudy, Racibórz
(przekroczenie granicy) do Arboretum Nowego Dworu*, zwiedzanie ekspozycji
dendrologicznej, szklarniowej roślin tropikalnych i subtropikalnych. Przejazd do centrum
Opawy, zwiedzanie Muzeum Ziemi Śląskiej* (najstarsze muzeum publiczne w Czechach,
prezentujące swoisty klucz do poznania regionu Opawskiego z działami przyrody, historii
i sztuki), a następnie zwiedzanie zabytkowego centrum miasta: dolny i górny rynek,
renesansowy Ratusz, konkatedra Wniebowzięcia NMP, Kolumna Mariacka, kościół
św. Wojciecha, Teatr Śląski. Po zwiedzaniu czas wolny na wytchnienie, czyli posiłek we
własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną.
Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30.

Świadczenia:
•
•
•
•
•

Przejazd autokarem,
opłaty drogowe, parkingowe,
obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego,
system słuchawkowy audio tour guide,
ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł.

koszt wycieczki: 76 zł
koszt wycieczki z rabatem: 68 zł
(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 120 Kč, U - 100 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 „Opawa II”.

