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Impreza turystyczna numer 27 /2020 

KRNOV na Śląsku Opawskim, 
czyli „Śląsk bez granic”  

 
 

1 marzec 2020r. - niedziela 

 
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: z Katowic godz. 
8.10 (ul. Andrzeja), z Gliwic godz. 8.35 (Plac Piastów). Przejazd przez Kędzierzyn Koźle, 
Głubczyce (przekroczenie granicy polsko – czeskiej) do Krnova. Miasta znanego 
z pracowni organów, przemysłu włókienniczego, jak również z licznych obiektów 
sakralnych i wież widokowych. Zwiedzimy odrestaurowaną Synagogę* w stylu 
mauretańskim i muzeum* miasta Krnowa, a następnie zobaczymy zbytkowe obiekty 
w centrum miasta: zamek, ratusz, kościół św. ducha z zabytkowymi freskami i organami, 
Dom Strzelców, a na zakończenie „Gospoda pod obrazem”, gdzie będzie czas wolny na 
wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany 
powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30. 
 

 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika terenowego,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł.  
 

koszt wycieczki: 80 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 72 zł 

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 150 Kč, U - 100 Kč, 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  

Zapisy wraz z wpłatą 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).  
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 „Krnov”. 

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

