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Impreza turystyczna numer 36 /2020 

Zamki i Pałace Ziemi Opawskiej 
Śladami naszej historii, hrabiów i muzyków 

 
 

4 kwietnia 2020r. - sobota 
 
 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
z Katowic godz. 7.45 (ul. Andrzeja), i Gliwic godz. 8.10 (Plac Piastów). Przejazd przez 
Rudy, Racibórz (przekroczenie granicy), Opawę do miejscowości Hradec nad Moravici 
(stolica plemienia Golężyców), zwiedzanie czerwonego zamku* (reprezentacyjne salony 
książęce - trasa I) wraz z otoczeniem – biała wieża i zamek. Czas na wytchnienie.  

Przejazd do pobliskiego Radunia, do romantycznego pałacu położonego w otoczeniu 
28 hektarowego parku z pocz. XIX w. związanego z Napoleonem, gdzie dziś mieści się 
muzeum wnętrz zamkowych* z XVIII/XIX wieku. Przejazd do centrum Opawy, czas 
wolny na wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie i 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: 82 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 74 zł  

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 300 Kč, U - 200 Kč, 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  

 

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. 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 „RADUŃ”. 

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

