
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 043 /2021 

BILA VODA – JANSKY VRCH 
Pałac – Muzeum Internowania Sióstr – Zamek  

 
 

24 kwietnia 2021r. - sobota 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
po zgłoszeniu: z Katowic godz. 7.15 (ul. Andrzeja) i Gliwic godz. 7.35 (Plac Piastów). 
Przejazd autostradą A4 przez Nysę, Paczków (przekroczenie granicy) do 
miejscowości Bila Voda (Czechy) związanej z Marianną Orańską (pałac) 
i Internowanymi Siostrami Zakonnymi z całej ówczesnej Czechosłowacji (Muzeum 
Internowania*, Klasztor Pijarów). Przejazd do miejscowości Javornik, piesze 
przejście na górujący nad miastem zamek Jansky Vrch* (zwiedzanie – trasa I: sale 
reprezentacyjne i największa kolekcja fajek w Czechach).  

Po zwiedzaniu czas na posiłek, na zabytkowym rynku w Javorniku. 
Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.30. 

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika terenowego, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• obowiązkowa składka na TFG, 

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

koszt wycieczki: 104 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 96 zł  

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

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 230 Kč, U - 170 Kč, 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty) i obuwie turystyczne !!!  

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 

możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  
 

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 „Bila Voda”.  

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

