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Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (tężnie), godz. 8.15 z Katowic (po zgłoszeniu)  
ul. Andrzeja. Przejazd do Pszczyny – zwiedzanie zabytkowego centrum miasta i Zagrody Wsi 
Pszczyńskiej* w scenerii zimowej. Przejazd do Warowni Pszczyńskich Rycerzy – czas na 
PODPŁOMYKI pieczone w oryginalnym piecu chlebowym podawanych z cebulą, ziołami, 
kwaśną śmietaną i lekką sałatą z pomidorów. Przejazd do Bielska – Białej, zwiedzanie „Starej 
Fabryki”*, czyli wystawy „Od włókiennictwa do małego fiata”. Przejście do zabytkowej części 
miasta do Browaru Miejskiego, gdzie w karczmie na grupę będzie oczekiwał piwowar. 
W browarze obecnie produkuje się piwa regionalne, świeże, tradycyjną metodą, są to piwa 
Bielitzer typu: Koźlak, Marcowe, Brown Ale, Pszeniczne, Ciemne, Bursztynowe, ... Po degustacji 
czas na główne danie regionalne, czyli „DECHA PIWOSZA”.  
DUŻA DECHA PIWOSZA (porcja na 7 - 8 osób) to: golonka, żeberka, pieczeń, kurczak w sosie 
piwnym, schabowe, oscypki, ziemniaki pieczone, kapusta zasmażana, buraczki, chrzan, 
musztarda. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

ŚWIADCZENIA:  
 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• pilot – przewodnik na całej trasie,  

• rezerwacja i zwiedzanie obiektów muzealnych z przewodnikiem,  

• dania regionalne: Podpłomyki z dodatkami i Decha Piwosza z piwem, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

 koszt wycieczki: 135 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 125 zł 

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

Dodatkowe napoje niewymienione (herbata, kawa, …) do posiłków we własnym zakresie. 
Dodatkowy koszt zwiedzanych obiektów to: N - 25 zł, U – 20 zł  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 50 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.  
 

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 „Szlak Kulinarny”. 

DECHA PIWOSZA 
 PIWO i PODPŁOMYKI  

 

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

