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Impreza turystyczna numer 056 / 2021 

CYSTERSI w SZCZYRZYCU 
od Klasztoru do Browaru 

 

     26 czerwca 2021 r. (sobota)  
 

 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 – 

Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą przez Kraków, Wieliczkę, 

Dobczyce do miejscowości Szczyrzyc. Już w 1234 roku zaczyna się historia Opactwa 

Cysterskiego, którą poznamy w Muzeum Klasztornym OO. Cystersów, zwiedzimy 

Sanktuarium z obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej p.w. NMP Wniebowziętej 

i św. Stanisława Biskupa Męczennika. Po zwiedzaniu będzie możliwość zdegustowania 

i poznania historii piwa ze Szczyrzyckiego Browaru Cystersów GRYF, w którym obecnie warzy 

się piwa: Opackie (typu Lagier), Grodzisko (typu Dunkelweizen) i Przeora (typu Altbier).  

Czas na wytchnienie w restauracji „Marysia” w kompleksie Centrum Turystycznym Ziemi 

Szczyrzyckiej im. Opata Benedykta Birosa. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja wstępu do muzeum Opactwa Cystersów i Browaru, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 88 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 80 zł 
 

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

 
Dodatkowo: koszt wstępu do muzeum – 5 zł  i browaru wraz z degustacją to 10 zł, 

a w obiektach sakralnych - „ofiara - co łaska” 
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. 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 „Szczyrzyc”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

