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ROGÓW OPOLSKI - OTMUCHÓW 
47 LATO KWIATÓW 

 

7 lipca 2019r. - niedziela 
 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu:  godz. 8.15 z Katowic 
– ul. Andrzeja, godz. 8.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd do Rogowa Opolskiego. 
Zwiedzanie założenia parkowo–pałacowego* w tym muzeum z wystawą stałą 
i filmem: „Historia książki - od tabliczki kamiennej po …”.  
Po zwiedzaniu przejazd do Otmuchowa na 47 Lato Kwiatów.  

W pierwszy weekend lipca Otmuchów zmienia się w najbardziej ukwiecone miasto 
naszego kraju. Na powierzchni ponad 2000 m2, zorganizowane są stoiska w ilości ok. 70, 
które możemy podzielić na wystawy: kwiatów ciętych, plenerowe i towarzyszące. 
Największym zainteresowaniem cieszy się wystawa anturium pochodzącego z Holandii, 
Belgii, Niemiec i Polski. Wystawy usytuowane są w podziemiach zamku, miejskiego 
ratusza, kinie i holu Urzędu Miasta. Na samym Rynku jest estrada, gdzie prezentowane 
są regionalne zespoły działające przy domach kultury Powiatu Nyskiego. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30 

Świadczenia: 
 

• przejazd autokarem,  
• opłaty parkingowe i autostradowe,  
• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  
• rezerwacja wstępu do zamku,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 5000zł.,  

 
 

koszt wycieczki: 82 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 74 zł  

 

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

 

 

Dodatkowo: na wstępy do zwiedzanych obiektów*: N - 8 zł; U - 6 zł,  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa 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 „Otmuchów”. 
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