
   

     

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 23 /2020 

WROCŁAW: Panorama Racławicka, 
Muzeum Narodowe, starówka miejska 

 

23 luty 2020 r. (niedziela)  
 

Godz. 7.30 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu: godz. 7.45 
z Katowic - ul. Andrzeja, godz. 8.05 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd autostradą A4 na 
trasie Opole - Wrocław. Zwiedzanie Wrocławia zaczniemy od PANORAMY RACŁAWICKIEJ 
(rez. na g. 11.00), a następnie MUZEUM NARODOWE – Pawilon Główny i Stare Miasto. 
Po zwiedzaniu, czas wolny na rynku wrocławskim na posiłek we własnym zakresie. Powrót 
do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 

 

PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu, to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można 

dzieło XIX-wiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło, o wymiarach 15 x 114 m - „przenosi” widza w inną 
rzeczywistość i inny czas, to jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. 

MUZEUM NARODOWE - Pawilon Główny, to najważniejsze muzeum sztuki w Polsce, które do 1970 

roku funkcjonowało jako MUZEUM ŚLĄSKIE - gromadzące najcenniejsze zbiory eksponowane na wystawach 
stałych: „Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w.”, „Sztuka Śląska XIV -XVI w. i XVI – XIX w.”, „Sztuka polska XVII-XIX 
w.” i „Sztuka europejska XV-XX w.”. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku 1883 r.  

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot, przewodnik na trasie i po Wrocławiu,  

• rezerwacja wstępu do Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

 

 

 

 

 

koszt wycieczki: 95 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

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

 

Koszt wycieczki nie obejmuje wstępu do: Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego – 

Pawilonu Głównego: N - 30 zł, U - 23 zł 
     

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 

możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

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 „Panorama” 

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

