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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 038 / 2021 

JURA: od grodziska do zamczyska 

BIRÓW – OGRODZIENIEC  
 

2 maja 2021r. – niedziela 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 – 
Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Niegowonice do Podzamcza koło 
Ogrodzieńca. Zwiedzanie zaczniemy od obiektu, którego historia rozpoczyna się na skale 
w 1818, dziś to Sanktuarium MB Skałkowej. Przejście piesze  ok. 25 min. na Górę Birów, 
gdzie odwzorowano zabudowę skalno - drewnianą z XIII wieku, jak funkcjonował 
tu słowiański ufortyfikowany gród obronny (wieża strażnicza i obronna, majdan dom 
mieszkalny, wal skrzyniowy, …). Przejście do Podzamcza, gdzie będzie czas na wytchnienie 
i zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec, który leży na najwyższym wzniesieniu Jury 515,6 m 
n.p.m., a pierwsze umocnienia stanęły już za Bolesława Krzywoustego. Dzisiejszy zamek 
posłużył reżyserom filmowym jako sceneria do nakręcenia scen do filmów m.in. „Janosik”, 
czy „Zemsta” w 2001 roku. Po zwiedzaniu zamku, czas na dalsze majówkowe 
biesiadowanie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.  
Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 tys. zł.  

 

koszt wycieczki: 68 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 62 zł 

  (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

*Cena wycieczki nie zawiera wstępu i oprowadzania po obiektach: N – 32 zł, U – 25 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, a pozostała kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 

istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). 
Ze względu na przejścia piesze zalecamy wygodne obuwie turystyczne.  

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 „Ogrodzieniec” 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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


 


