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Impreza turystyczna numer 109 /2019 

Zamek i Rejs po „Morzu Orawskim” 

 ORAWA  
 
 

   14 września 2019r. - sobota 
 
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z ul. Kościuszki, z Katowic po zgłoszeniu godz. 7.15 (ul. 
Andrzeja). Przejazd przez Bielsko-Białą, Żywiec, Korbielów (przekroczenie granicy) do 
Orawskiego Podzamcza, zwiedzanie zamku* w nowej odsłonie: dolny, średni i górny 
zamek - cytadela wraz z Pałacem Thurzonów (czas zwiedzania 2,15 h), czas na 
wytchnienie. Przejazd Doliną Białej Orawy do Namiestowa, na przystań „Slanicka 
Osada”. Rejs* statkiem po „Morzu Orawskim” w trakcie, którego zwiedzanie wyspy 
z zabytkowym kościołem (Muzeum rzeźby sakralnej Orawy)*. Po zwiedzaniu przejazd 
do centrum Namiestowa, krótka przerwa i wyjazd w drogę powrotną.  

Planowany powrót do Chorzowa przez, Katowice ok. godz. 20.30. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego,  
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł.  

 

koszt wycieczki: 82 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 75 zł 

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

 
Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 16€, U (+60) - 9€, U (3-15 lat) - 7€.   

Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

(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 „Orawa”. 

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

