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Impreza Turystyczna numer 97 /2020 

Spływ kajakowy rzeką Mała Panew 

  OPOLSKA AMAZONKA :  
 
 
 

5 września 2020r. – sobota  
 
 
 

 Wyjazd o godz. 8.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: 

godz. 8.45 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 9.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd 

do miejscowości Zawadzkie. Przygotowanie do spływu (instruktaż bezpieczeństwa 

i manewrowania), podział na dwu osobowe zespoły, spływ rzeką Mała Panew 

do miejscowości Kolonowskie. Trasa spływu jest bardzo widokowa, na tym etapie rzeka 

Mała Panew przepływa przez malowniczy las i cały czas zakręca tak jak dzika rzeka 

Amazonka. To ok. 3 godzin przygody, na długości 12 km. Na trasie szlaku naturalną 

przeszkodą, mogą być przewrócone drzewa, które są dziełem bobrów i stanowią 

dodatkową atrakcję w trakcie spływu. Na zakończenie spływu, na przystani 

„Amazonka” jest zaplecze gastronomiczne, gdzie przewidziany jest czas na odpoczynek 

przy ognisku. Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 18.00. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja spływu kajakami po rzece Mała Panew,  

• ognisko z pieczeniem kiełbasy z dodatkami, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - NNW suma ubezpieczenia 10 000 zł.  
  

 

koszt wycieczki: 72 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 66 zł 
 

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

Koszt wycieczki nie zawiera opłaty za kajaki wraz z całym osprzętem i kapokami:  

Kajak 2 os. 30 zł / os., Kajak 1 osobowy 45 zł (ilość ograniczona).  
 

Ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać środki ochrony osobistej. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

(zwrot zgodnie OWU w Imprezach Turystycznych, dostępne w biurze). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 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 „Amazonka” 

Ze względów bezpieczeństwa, przy niskim stanie wody możliwa zmiana odcinka spływu kajakowego! 

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

