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GLIWICE – Palmiarnia i miasto 

ZABRZE - Kopalnia GUIDO  
   

10 listopad 2019r. (sobota) 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnie),  
godz. 8.15 z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja, przejazd do GLIWIC. 
Zwiedzanie zaczniemy od Palmiarni Gliwickiej (część historyczna, sukulentów, roślin 
użytkowych i akwariów) i zwiedzimy starówkę miejską i zajrzymy do mini browaru 
„Mauer”, gdzie będzie czas na wytchnienie. Przejazd do Kopalni Guido – zwiedzanie części 
naziemnej – skansenu maszyn górniczych, a następnie poziom 170 m (Świętej Barbary) 
i 320 m pod ziemią (przejazd podwieszaną kolejką, czynne maszyny górnicze w miejscu 
wydobywania węgla kamiennego: przenośniki, kombajn górniczy, podnośniki). W trakcie 
zwiedzania kopalni, czas wolny na wytchnienie w restauracji pod ziemią.  
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 17.30 
Kopalnia GUIDO: to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma 
odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 
170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. 
Poziom 170 m otrzymał nową ekspozycję i został nazwany Święta Barbara.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• przewodnik po Palmiarni i Kopalni Guido,  

• rezerwacja wstępu do obiektów, 

• pilot - Przewodnik miejski,  
• system słuchawkowy audio tour guide,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł.  

 

 

 

koszt wycieczki: 58 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 52 zł 

 

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

 

Dodatkowo: 
 *na wstępy do zwiedzanych obiektów uczestnicy powinni posiadać kwotę: N - 60 zł i U – 50 zł 

Ze względu na bezpieczeństwo wstęp do Kopalni GUIDO dla dzieci od 6 lat.   

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze). 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „GUIDO” 

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

