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Niedziela Palmowa – OSTRAWA 
Jarmark Wielkanocny - Zamek Piastowski 

 

 

 

 

 

5 kwietnia 2020 r.  
 

 

 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka Tężnie), po zgłoszeniu: godz. 8.15 
– Katowice (ul. Andrzeja), godz. 8.35 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd autostradą A4 i A1, 
przekroczenie granicy w Gorzyczkach, dojazd do Ostrawy.  
         Tematem wycieczki będzie Zamek Śląski*, gdzie po raz kolejny organizowany jest 
Jarmark Wielkanocny z pokazami ludowego rzemiosła, a początki zamku sięgają II połowy 
XIII wieku kiedy to należał do Piastów Śląskich. Dziś na zamku można zobaczyć ekspozycję 
historyczną, etnograficzną, panoramę miasta Ostrawy, czy odpokutować winy razem ze 
skazańcami…. Po części etnograficzno - historycznej przejście do zabytkowego centrum 

Ostrawy,  gdzie zobaczymy zabytkowy Rynek, Stary Ratusz z XVI w., modernistyczny 
Nowy Ratusz z możliwością wjechania na wieżę* widokową (72 m wysokości), Katedrę 
Boskiego Zbawiciela z 1889r. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie na rynku ostrawskim.   
         Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30, tą samą trasą co przyjazd.  

Świadczenia: 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• usługa pilota i przewodnika,  

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15 000 zł. 
      

 

 

koszt wycieczki: 72 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 66 zł  

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

 

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 200 Kč ; U - 120 Kč 
(bilet ulgowy: dzieci od 3 lat, młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia, emeryci i renciści 60+ !) 

OBOWIĄZKOWO DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT, osoby niepełnoletnie tylko pod opieka osób dorosłych ! 
 

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 „Ostrawa” 

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

