
   

     

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 31/2020 

RACIBÓRZ ARBORETUM, HISTORIA 

i SMAKI PIWA REGIONALNEGO ! 
   

21 marzec 2020r. (sobota)  

 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu: godz. 8.15 – 
Katowice ul. Andrzeja, godz. 8.35 Gliwice (Plac Piastów). Przejazd do Raciborza. 
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od poszukiwania Wiosny w Arboretum Bramy 
Morawskiej, czyli naturalnej enklawy w lesie zwanym Obora, gdzie dziś znajduje się 
Kamienny Krąg, Zaczarowany Ogród, czy Mini Zoo. Przejazd do centrum miasta, 
zwiedzanie zabytkowej części starówki raciborskiej (baszta, mury obronne, Kościół 
św. Jakuba, Kolumna Maryjna - zapowiedź końca świata), czas na wytchnienie 
i przejście do Zamku Piastowskiego*(zwiedzanie z przewodnikiem). 

O godz. 15.00 zwiedzanie najstarszego na Górnym Śląsku BROWARU ZAMKOWEGO* 
– tradycyjna metoda warzenia piwa metodą otwartą. NOWA trasa zwiedzania 
z filmem. Po zwiedzaniu degustacja  2 wyrobów piwowarskich (jasne i ciemne piwo). 

Powrót do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 19.30.  

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,   

• pilot i przewodnik na trasie i po zamku w Raciborzu, 

• rezerwacja zwiedzania zamku i Browaru Raciborskiego, 

• system  słuchawkowy audio tour guide, 

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

 

koszt wycieczki: 64 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 58 zł 
 

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

 

* Dodatkowo: koszt wejścia do zwiedzanych obiektów i degustacji piwa: N-28 zł i U-24 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.  

 

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 „Racibórz”. 

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

