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Impreza turystyczna numer 29 /2020 

Szlakiem Książąt Pszczyńskich 
  PROMNICE – PSZCZYNA – TYCHY  

 

   29 marzec 2020 r. – niedziela  
 

 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnie), godz. 8.15 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Promnic (zameczek myśliwski Hochbergów - 
Henryka XI von Pless i Księżniczki Daisy), przejazd do Pszczyny. Zwiedzanie 
zabytkowych wnętrz Zamku Pszczyńskiego* z „XIX i XX wieku, Gabinet Miniatur, 
Znane i nieznane, Galeria portretów, W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt 
pszczyńskich”. Przejście przez założenie parkowe i zabytkową część Pszczyny na rynek 
pszczyński, gdzie będzie czas na wytchnienie. Przejazd do miejscowości Tychy, 
zwiedzanie Muzeum Piwowarstwa Tyskich Browarów Książęcych* wraz z Tyskim  
Browarem Książęcym (czas zwiedzania z degustacją ok. 2,5 h).  

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30  

 Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja i przewodnik po Zamku Pszczyńskim, 

• rezerwacja i przewodnik po Tyskich Browarach Książęcych,  

• 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)             lub  
 

* Dodatkowo:  
koszt wejścia do zwiedzanych obiektów i degustacji: N - 55 zł, U - 45 zł, U (3-16 lat) - 40 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 „Pszczyna”. 

W celu zwiedzania Tyskich Browarów Książęcych należy mieć ukończone 18 lat ! 
 

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

