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Impreza Turystyczna numer 87/ 2020 

NA GRANICY ŚLĄSKA I MORAW 

FRYDEK - MISTEK 
 

 

23 sierpnia 2020 r. - niedziela  
   

 
 

Wyjazd godz. 7.30 z Chorzowa – Rynku ul. Kościuszki, godz. 7.45 z Katowic (po 
zgłoszeniu), ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Mikołów - Żory – Cieszyn. Przekroczenie 
granicy i dojazd do miejscowości położonej nad rzeką Morawą i Ostrawicą na 
granicy Śląska i Moraw. Zwiedzanie miasta obejmuje:  

• MISTEK – mały rynek, stara poczta, miejski browar – słodownia, kościół św. Jakuba 
i św. Jana Pawła. 

• FRYDEK - Zamek Frydecki – sala rycerska z 35 herbami szlachty śląskiej to 
Muzeum Beskidów – przyroda i ludzie, katedra pielgrzymkowa Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny, fontanna św. Floriana, ul. Głęboka, Dom Piwa (Bufalo).   
Po zwiedzaniu czas na wytchnienie.  
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,     

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• rezerwacje wejścia do zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł               

 

 
 

koszt wycieczki: 77 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 70 zł 
 

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

 

Dodatkowo na wstęp:  N - 220 Kč, U (-26,+65) - 170 Kč, U (6-18) – 110 Kč 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty). 

 

Zapisy wraz z wpłatą 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).  
UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnik musi posiadać osobiste środki ochrony 

(maseczki), bezwzględnie przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, jak również zalecamy używanie 
własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide. 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Frydek Mistek”. 

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

