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Impreza Turystyczna nrumer 104 /2019 

NYSA: ŚLĄSKI RZYM – TWIERDZA 
 DNI TWIERDZY NYSKIEJ (inscenizacja bitwy) 

 

 27.07.2019 r. - sobota 
 
 

Wyjazd, godz. 9.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 9.15 
z Katowic – ul. Andrzeja, godz. 9.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd autostradą 
do Nysy. Zwiedzanie miasta związanego od lat z biskupami wrocławskimi, przez 
co została zyskała miano „ŚLĄSKI RZYM”. W trakcie pobytu zwiedzimy: Kościół 
św. Jakuba St. i św. Agnieszki* - Bazylika Mniejsza (Pomnik Historii RP), 
Dzwonnica (Skarbiec* św. Jakuba), miejska wieża widokowa*, Dom Wagi 
Miejskiej, Wieża Wrocławska i Ziębicka, średniowieczne mury miasta, „Piękna 
Studnia”, czas na wytchnienie na rynku w towarzystwie wojsk z czasów Napoleona. 

Przejazd do Fortu II – udział w Festynie Fortecznym: multimedialne 
prezentacje, zwiedzanie twierdzy z przewodnikiem, wystawa forteczna, stoiska 
gastronomiczne i tematyczne, ok. godz. 18.00 - INSCENIZACJA BITWY z 1807 r. 
w  wykonaniu regimentów z okresu wojen napoleońskich. 

Powrót do Katowic przez Gliwice, Chorzów ok. godz. 22.00  
(w zależności od zakończenia inscenizacji batalistycznej) 

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  

• rezerwacja wstępów do obiektów,  

• przewodnicy po obiektach, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 5000zł. 
 

koszt wycieczki: 78 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 72 zł  

 

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

 

Dodatkowo: na wstępy do zwiedzanych obiektów*: N-15 zł; U-10 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 „Nysa”. 
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