
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 158 /2019 

OPOLE – MIASTECZKO WIGILIJNE 
Stolica Górnego Śląska  

 

08.12.2019 r. - niedziela  
 

 

 Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 8.15 – 
Katowice – ul. Andrzeja, godz. 8.35 Gliwice – Plac Piastów. Przejazd przez Strzelce 
Opolskie do centrum Opola. Opole to stolica Górnego Śląska, która ma wiele do 
zaoferowania pod względem historycznym, jak i kulturowym. W trakcie 
zwiedzania zobaczymy najciekawsze obiekty zabytkowego miasta: Wieża 
Piastowska, Amfiteatr Opolski, Muzeum Polskiej Piosenki, Katedra Opolska, 
Kościół Franciszkanów, Uniwersytet Opolski, wieża ratuszowa, Kamienica 
Czynszowa, … . W godzinach popołudniowych czas na MIASTECZKO WIGILIJNE 
w przepięknej scenerii iluminacji świetlnej, na zabytkowym rynku starego miasta, 
gdzie będzie można nabyć produkty regionalne związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• obsługa pilota – przewodnika na trasie i po Opolu,  

• rezerwacja do Muzeum Polskiej Piosenki, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł,  
 
 

 

koszt wycieczki: 68 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 62 zł 

 

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów cena: N – 17 zł, U – 13 zł 
 

 

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.  

(w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 
 

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 „Opole” 

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

