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Impreza turystyczna numer  110 / 2020 

od Krzywej Wieży po dr. Frankensteina … 

  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
 
 

25 październik  2020r. – niedziela  
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
po zgłoszeniu: godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.35 z Gliwic (Plac 
Piastów). Przejazd autostradą A4 przez Niemodlin, Ziębice do Ząbkowic Śląskich. 
Zwiedzanie miasta obejmuje: zabytkowy układ urbanistyczny historycznej części 
miasta, ruiny zamku*, Izbę Pamiątek Regionalnych*, Krzywą Wieżę*, gotycki 
kościół św. Anny i trasę Śladami dr. Frankensteina* (czas zwiedzania ok. 3h).  
Po zwiedzaniu przewidziany jest czas wolny na posiłek we własnym zakresie i wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe, autostradowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

Cena wycieczki: 96 zł  
Cena wycieczki z rabatem: 88 zł 

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

 

*Cena wycieczki nie zawiera wstępu i opłat za lokalnych przewodników: N – 25 zł, U – 15 zł 
 

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 „Krzywa Wieża” 
 

 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/

