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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 …od zamku do browaru „do góry nogami”… 

 

 
  

     28.09.2019r. (sobota)  
 

 

 
 

Godz. 7.30 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.45 z Katowic – 
ul. Andrzeja. Przejazd przez Siewierz, Częstochowę do Piotrkowa Trybunalskiego. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od zamku królewskiego Zygmunta Starego (muzeum 
z działami: historii, etnografii, archeologii i historii sztuki), przejdziemy do Wielkiej 
Synagogi (dziś biblioteka), Szlakiem Filmowym i zobaczymy Sanktuarium Matki 
Boskiej Trybunalskiej wraz z murami obronnymi. Zwiedzanie zakończymy w Muzeum 
Piwowarstwa - „Browar do góry nogami” wraz z degustacją piwa rzemieślniczego. 
Po zwiedzaniu czas na wytchnienie (posiłek) na miejskim rynku zabytkowym.  
Wyjazd w drogę powrotną. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
       

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• pilot - przewodnik  terenowy na całej trasie,   

• opłaty parkingowe i autostradowe,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  
• przewodnicy po zwiedzanych obiektach,  
• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł.  

  
 

koszt wycieczki: 84 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 76 zł 

 

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

Koszt wycieczki nie obejmuje: 

 wstępu do  zwiedzanych obiektów wraz z degustacją piwa: N – 30 zł, U – 25 zł. 
     

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

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

