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Impreza turystyczna numer 30 /2020 

Tarnowskie Góry - Kopalnia UNESCO, 
Repty - Park, Stare Tarnowice - Zamek 

 

22 marzec 2020 r. – niedziela 
 

 

Wyjazd godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu 
godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.35 z Gliwic (Plac Piastów). 
W tym dniu zwiedzimy: 
• Tarnowskie Góry: Skansen Maszyn Parowych*, Zabytkowa 

Kopalnia Rud Srebra i Ołowiu* (czas zwiedzania ok. 90 min. temp. 
ok. 100C, zalecane sportowe obuwie lub na płaskim obcasie i wierzchnie 
okrycie) wpisana na światową listę UNESCO, park miejski (UNESCO) 

• Repty: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina 
Dramy” zał. w 1820r.(UNESCO)  

• Stare Tarnowice: zamek* (sale w przyziemiu, sale muzealne 

i I piętro). Po zwiedzaniu czas na wytchnienie w restauracji zamkowej.  
Powrót do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 18.30.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja i przewodnik po Kopalni Rud Srebra i Ołowiu, 

• rezerwacja i przewodnik po Zamku w Tarnowicach,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 10 000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 60 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 54 zł 
 

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

 

* Dodatkowo: koszt wejścia do zwiedzanych obiektów: N - 52 zł, U (2-26 lat i +65) - 47 zł 
 

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. 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 „Repty”. 

 

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

