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Impreza Turystyczna numer 68 /2020 

TAJEMNICE GÓR SOWICH – REISE 
Walim – Molke – Osówka - Grodno 

 
 

6 - 7 czerwca 2020 r. – 2 dni  
 

 

dzień pierwszy – sobota 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), po zgłoszeniu: godz. 7.15 
– Katowice (ul. Andrzeja), godz. 7.35 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd na trasie autostrada 
A4, Nysa, Kłodzko do Ludwikowic Kłodzkich – zwiedzanie Muzeum Techniki Militarnej 
Molke S III*. Przejazd do Walimia – zwiedzanie Muzeum Sztolni Walimskich* 
(niewyjaśnionej tajemnicy II wojny światowej - „Projekt RIESE”) i do Jedliny zwiedzanie 
„porcelanowego pałacu”* związanego z organizacją Todt realizującą ten projekt. W trakcie 
zwiedzania czas na wytchnienie. Przejazd na Ośrodek „Bacówka” w Sierpnicy – 
zakwaterowanie, obiadokolacja, a wieczorem ognisko integracyjne, nocleg.  
dzień drugi – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Osówki zwiedzanie tajemniczego Podziemnego 
Miasta* trasa historyczna – wyprawa do przeszłości. Przejazd do Zagórza Śląskiego i przejście 
piesze ok. 25 min. na zamek Grodno* – na wzniesieniu Choina. Zwiedzanie zamku 
z przewodnikiem, gdzie z otwartego tarasu na wieży rozciąga się przepiękny widok na Jezioro 
Bystrzyckie. Czas na posiłek w Karczmie Rycerskiej we własnym zakresie i wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00. 

 

ŚWIADCZENIA:  
• Przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• Pilot - Przewodnik na całej trasie,  

• Zakwaterowanie w Ośrodku „Bacówka” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• Rezerwacja wejścia do 5 obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem ,  

• Obiadokolacja, śniadanie, ognisko integracyjne,  

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

koszt wycieczki: 298 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 284 zł 

 

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

0 

Dodatkowo: koszty wstępu* do zwiedzanych obiektów, które wynoszą N - 90 zł, U - 75 zł 
Temperatura w zwiedzanych Podziemiach wynosi ok. 5 – 70C, zabrać okrycia wierzenie i wygodne obuwie turystyczne.  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 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 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 „Reise”  

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

