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Impreza Turystyczna nrumer 045 /2021 

Głogówek – MOSZNA  
Muzyczne Święto Kwitnącej Azalii 

 

23 maja 2021r. - niedziela 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: o godz. 8.15 
z Katowic ul. Andrzeja, o godz. 8.35 z Gliwic z Plac Piastów. Przejazd do Głogówka. 
Zwiedzanie miejscowości związanej z Janem Kazimierzem, Ludwikiem van 
Beethovenem, Gerhardem Strecke, gdzie znajduje się muzeum, zamek, kolegiata 
parafialna p.w. św. Bartłomieja, kaplica Oppersdorffów, domek loretański z figurą 
Matki Boskiej z 1630 r. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie i przejazd do Mosznej. 
Zwiedzanie wnętrz zamku* Tiele–Wincklerów na terenie założenia parkowo–
pałacowego*. Pozwiedzaniu, czas na ognisko „pod dębem” z pieczeniem kiełbasek , czas 
wolny. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 

MOSZNA – miejscowość znana z organizacji Muzycznego Święta Kwitnącej Azali 

organizowanego już od ponad 30 lat. Azalie to kwiaty, które obficie kwitną i nadają całego uroku 

w okresie maja i czerwca. Sam zamek posiada ogółem 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. 
Powierzchnia wynosi 7 tys. m2, a kubatura - 65 tys. m3. Park rozciągający się wokół pałacu 

należy do jednych z największych założeń na Śląsku. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 
• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  
• rezerwacja wstępów do obiektów, przewodnik po Głogówku, 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy i dodatkami …., 
• obowiązkowa składka na TFG,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 tys. zł. 

 

koszt wycieczki: 92 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 84 zł 

 

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

 

Dodatkowo: 
na wstępy do zwiedzanych obiektów* i system słuchawkowy audio tour guide: N-35 zł; U-25 zł,  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca 

na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.    
 

 

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 „Moszna”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

