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AKTYWNIE w DZIEŃ BABCI  

HYUNDAI (Czechy), CIESZYN  
 
 
 
 

21 stycznia 2020r. – WTOREK !!! 

 

 

 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (tężnia), godz. 8.15 wyjazd z Katowic (po 
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Mikołów, Cieszyn (przekroczenie granicy) do 
Noszowic. Zwiedzanie HYUNDAI Motor Manufacturing Czech najnowocześniejszej fabryki 
samochodów w Europie, która produkuje dziennie 1 500 szt. samochodów, są to modele 
z rodziny i30,  czy model Tucson. Po zwiedzaniu przejazd do Cieszyna, zwiedzanie Wzgórza 
Zamkowego (Wieża Piastowska, Rotunda), „Wenecja cieszyńska”, Studnia „Trzech Braci”. 
Przejście na rynek, gdzie będzie czas na wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.00. 
 

Świadczenia: 
• przejazd  autokarem,  
• opłaty drogowe, parkingowe,  
• pilot - przewodnik na trasie,  
• rezerwacja wstępu do Zakładów sam osobowych HYUNDAI, 
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15 000 zł. 

      

koszt wycieczki: 70 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 64 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
  
    

Dodatkowo: na wstęp do zwiedzanych obiektów: N – 6 zł U – 3 zł 
UWAGA: ze względu na obowiązujące przepisy wejścia na teren zakładu pracy,  

obowiązuje pełne obuwie i pełny ubiór. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. 
Wycieczka dla osób które ukończyły 10 rok życia! 

Obowiązkowo dokument tożsamości celem przekroczenia granicy. 
Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu (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. 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 „Hyundai” 

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

