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POŻEGNANIE KARNAWAŁU 
ZIEMIA TOSZECKO - LUBLINIECKA 

 

22 luty 2020r. - sobota  
 

 

Wyjazd o godz. 12.00 z Chorzowa ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 12.15 z Katowic 
(ul. Andrzeja), godz. 12.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd do miejscowości TOSZEK leżącej na 
Szlaku Bursztynowym, zwiedzanie miejscowości oraz zamku (wieża, podziemia, …) związanego 
z legendą o „Złotej Kaczce”. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, a następnie przejazd 
do miejscowości Posmyk koło Lublińca położonej nad brzegiem 120 ha zbiornika wodnego 
w otoczeniu lasów lublinieckich, gdzie mieści się Ośrodek „Oblacka Przystań” i odbędzie się 
zabawa taneczna NA POŻEGNANIE KARNAWAŁU (mile widziane stroje karnawałowe – konkurs 
o „Złotą Kaczkę”, wybór Królowej i Króla balu).  

Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. … godz. 23.30.  
 

Zabawa KARNAWAŁOWA to min. 5 godzin zabawy przy muzyce DJ, w trakcie której będzie obiad 
przy świecach (krem paprykowy z twarogiem, saltimbocca z puree ziemniaczanym i fasolą 
szparagową), zimna płyta (półmisek wędlin, trzy rodzaje sałatek, gyros, śledzie na trzy sposoby, tortille 
z salami, scchi, pasztet z żurawiną, karminadle mini z dipami, pieczeń rzymska), półmisek jarski 
(pomidorki caprese, papryka, ogórek), pieczywo, a ponadto: ciasto domowe, owoce, woda mineralna, 
sok i kawa, herbata bez ograniczeń, jak również kolacja czyli barszcz czerwony z pasztecikiem. 
Dodatkowe „napoje”, to już we własnym zakresie wg. własnego uznania, bez opłaty „korkowej”. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• Zabawa Karnawałowa z konkursami,   

• pilot - przewodnik na trasie i po zwiedzanych obiektach,  

• oprawa muzyczna Zabawy Karnawałowej przez DJ,  

• rezerwacja zwiedzania zamku w TOSZKU*,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezp. 10 000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 198 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 188 zł 

 

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów:  N – 10 zł, U – 7 zł. 
  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 80 zł od uczestnika 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 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 „Karnawał” 

 

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

