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Impreza turystyczna numer 56 / 2020 

KSIĄŻĘCA PSZCZYNA 
 zamek, park, żubry, stajnie, Ogrody KAPIAS 

 
 

 

3 MAJA 2020r. (NIEDZIELA)  
 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki, (zatoczka tężnia), godz. 8.15 
z Katowic, ul. Andrzeja. Przejazd do Pszczyny, zwiedzanie posiadłości HOCHBERGÓW 
rozpoczniemy od parku książęcego, gdzie w części Zwierzyniec utworzono Pokazową 
Zagrodę Żubrów* wraz z mini zoo (karmienie żubrów o godz. 11.00), przejście do 
zamku zwiedzanie arystokratycznej rezydencji – „Wnętrza XIX i XX wieku” wraz z salą 
lustrzaną i miejscem, gdzie przebywała Księżniczka Dejzi, oraz (TU NOWOŚĆ !!!) 

odrestaurowanego kompleksu zabytkowych Stajni Książęcych wzniesionych w 2 poł. 
XIX w. Po zwiedzaniu spotkanie z Księżną Dejzi na zabytkowym rynku pszczyńskim 
nieopodal Bramy Wybrańców, gdzie przewidziany jest czas na wytchnienie. Przejazd 
do Ogrodów państwa KAPIAS. Zwiedzanie „starych i nowych” ogrodów 
tematycznych, których historia bierze początek w 1979 r. Na terenie ogrodów jest 
Karczma, gdzie będzie można zdegustować potrawy regionalne.  

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów wraz z usługą przewodnicką, 

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

koszt wycieczki: 63 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 57 zł 

 

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

 

*DODATKOWO: na wstępy do zwiedzanych obiektów: N – 45 zł, U – 30 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem (zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych). Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

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”. 

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

