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Europejskie Centrum Bajki PACANÓW 
 
 
 

30 sierpnia 2020r. – niedziela  
 
 
 

 Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), godz. 8.15 wyjazd z Katowic 

(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Pacanowa, zwiedzanie niewielkiej miejscowości 

znanej z Europejskiego Centrum BAJKI, Bazyliki Mniejszej św. Marcina i pomnika Koziołka 

Matołka na rynku. Europejskie Centrum Bajki – to działy z multimedialnymi wystawami, 

które zabierają uczestników w podroż przez bajkowe krainy dziecięcej wyobraźni – zaskakują 

pełnią dźwięków, wystawa podzielona jest na kilka stref. Wokół budynku ECB znajduje się 

kompleks tematycznych ogrodów z różnorodnymi roślinami z całego świata i częścią 

rekreacyjną. Na terenie ECB znajduje się również Kino Szkatuła (bajki z naszego dzieciństwa), 

jak i Mały Teatr. Na terenie ECB nie ma punktów gastronomicznych, ale są małe domki, gdzie 

można biesiadować i zrobić sobie przerwę na posiłek przy własnym prowiancie. 

Powrót do Chorzowa przez Kraków, Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem 

• pilot i przewodnik na trasie  

• opłaty parkingowe i drogowe  

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA, suma ubezpieczenia 10 000 zł 
  

koszt wycieczki: 88 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 80 zł 

 

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

W trakcie pobytu na terenie ECB, wstępy są biletowane on-line, wymagana wcześniejsza rezerwacja ! 
w zależności od działu i czasu zwiedzania. Koszty wstępu należy określić przy zapisie ! 

 

UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki 
ochrony, jak również należy przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego działu. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem  
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, dostępne w biurze CCIiT).  

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 „Pacanów”. 

DZIAŁ/ BILETY  Normalne Ulgowe Dzieci do 3 lat 

Bajkowy Świat 1h 20 min 24 zł 19 zł 

Gratis: należy zamówić 
bilet „zerowy” 

Mały Tatr 40 min. 12 zł 10 zł 

Soria Moria 50 min 21 zł 16 zł 

Bilet łączony (grupowy) ok. 3 h 52 zł 40 zł 

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

