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Impreza Turystyczna numer 121 /2020 

OŁOMUNIEC miasto zabytków 

UNESCO, JARMARK ADWENTOWY i … 
 

 

 

 

 

19.12.2020 r. – sobota  
 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu 
godz. 7.15 – Katowice (ul. Andrzeja), godz. 7.35 Gliwice (Plac Piastów). W historycznej 
stolicy Moraw w Ołomuńcu zwiedzimy zabytkowe centrum miasta – Kolumna Trójcy 
Przenajświętszej (UNESCO), ratusz gotycki z zegarem astronomicznym, Kaplica św. 
Jana Sarkandra, katedra św. Wacława ze 100 m wieżą, dla chętnych możliwość 
zwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego*, które mieści się w zamku z dawnym 
Pałacem Arcybiskupa. Po zwiedzaniu czas wolny na JARMARKU ADWENTOWYM na 
Górnym bądź Dolnym Rynku, gdzie będzie zorganizowane MIASTECZKO POŃCZOWE, 
w którym znajdziemy grzane wino, poncz z różnymi przyprawami na słodko i gorzko, 
wzbogacone rumem, cherry brendy czy pomarańczą. Na głównej estradzie, będą 
prezentowane zwyczaje adwentowe i występy świątecznych zespołów regionalnych. 
Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• obsługa pilota - przewodnika, 

• rezerwacja wstępu do Muzeum Archidiecezjalnego,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000€, NNW 20 000 zł. 
     
 

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

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

 

*Koszt nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów, które wynoszą: N- 150 Kč, U- 100 Kč     
  

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

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

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 „Ołomuniec” 
 

 

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

 

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

