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Imprez Turystyczna numer 65 /2020 

HENRYKÓW - Opactwo Cystersów 

Ogród Botaniczny -  WOJSŁAWICE 
 

 

    13 czerwca 2020 r. - sobota  
 
 
 

 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: godz. 6.45 – 

Katowice (ul. Andrzeja), godz. 7.05 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd autostradą A4 na 
trasie Opole, Strzelin do Wojsławic - zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem (ok. 
2,5h). Przejazd do Henrykowa, zwiedzanie Opactwa Cysterskiego, którego historia 
tworzona jest od ośmiu wieków, o czym dowiadujemy się z Księgi Henrykowskiej założonej 
w XIII wieku.  Opactwo, to dzisiaj perełka architektoniczna - zwana KLASZTOREM KSIĘGI 
HENRYKOWSKIEJ – oprowadzają bracia zakonni! Po zwiedzaniu czas na posiłek we własnym 
zakresie. Powrót autostradą przez Gliwice, Chorzów do Katowic ok. godz. 20.00. 
ARBORETUM w Wojsławicach – położone jest na obszarze chronionego krajobrazu 
Wzgórz Strzelińsko – Niemczyckich (2km od Niemczy), poprzecinane łagodnymi jarami 
i wąwozami na stoku Wzgórz Dębowych. Powierzchnia to 62 ha, w tym 5 ha zabytkowego 
parku i 3 ha bylin. Liczba roślin 8000 w tym 3500 bylin. Największa kolekcja 
rododendronów, liliowców w naszym kraju. Arboretum jest oddziałem Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik po Arboretum - Ogrodzie Botanicznym,  

• przewodnik po Opactwie cysterskim w Henrykowie,  

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

 

 

koszt wycieczki: 92 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 84 zł 
 

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

Dodatkowo kosztów wstępu do obiektów: N - 25 zł, U – 20 zł (65+), U – 15 zł (młodzież ucząca się) 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 
 

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 „Henryków”. 

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

