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Imprez Turystyczna numer 047 /2021 

Spływ kajakowy rzeką PILICĄ  
odc. II Bobrowniki / Krzętów - Przedbórz 

 

 
 
 

29 maja 2021 r. – sobota  
 
 
 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnia), 
godz. 7.15 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. 
Przejazd przez Siewierz, Lelów, Koniecpol do Krzętowa. 
Przejście nad rzekę Pilicę – przygotowanie do spływu. Spływ po 
rzece – długość trasy ok. 18 km, czas spływu ok. 4,5-5h – „TRASA ŁATWA” do 
miejscowości Przedbórz (aktywna wycieczka spokojnym odcinkiem rzeki, na którym 
można podziwiać piękno fauny i flory okolicy, gdzie rzeka meandruje, brak przenosek). 
Po spływie, przejazd na ognisko z pieczeniem kiełbasy (w zależności od warunków 
pogodowych). Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie, 

• rezerwacja kajaków wraz z osprzętem po rzece Pilica, 

• ognisko z pieczeniem kiełbasy z dodatkami, 

• obowiązkowa składka na TFG, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA, suma ubezp. 10 000 zł, 

• podatek VAT. 
  

 

koszt wycieczki: 93 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 85 zł 

 

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

 
 

Koszt wycieczki nie zawiera kosztów spływu (wraz z całym osprzętem i kapokami): 
  

Kajak 2 os. 40 zł / os., Kajak 1 osobowy 55 zł (ilość ograniczona)  
 

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, 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 „Pilica”. 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

