
    

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

NIP 627 001 20 51; email: oddzial@chorzow.pttk.pl;  www.chorzow.pttk.pl 

biuro czynne: poniedziałek – piątek;  9.00 – 17.00;  tel. 32 771-99-74 

 

TURYSTYKA TRZECIEGO WIEKU 2021 
Stolica Księstwa Oświęcimskiego - OŚWIĘCIM 

 

 

 

17 lipca 2021 r. (sobota) 
 
 

 

Wyjazd godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni). 

Przejazd przez Katowice, Imielin do stolicy Księstwa Oświęcimskiego - 

miasta Oświęcim. Księstwo Oświęcimskie powstało ok. 1315 roku, jego losy 

związane z Czechami, Górnym Śląskiem i Małopolską ilustrują jego dzisiejszą 

wielokulturowość i bogatą historię. Ponad 800 lat miasta to zabytki które 

w trakcie zwiedzania miasta zwiedzimy: Zamek Oświęcimski* (muzeum) 

z wieżą*, dzielnicę żydowską z Synagogą Chewra Lomdei Misznajot, 

bulwary rzeki Soły, świątynie sakralne z kaplicą św. Jacka wraz 

z zabytkowym rynkiem, ratuszem (muzeum*) i zabytkowymi kamienicami.  

Po zwiedzaniu przejazd na ognisko z pieczeniem kiełbasy.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30.  

Świadczenia:  

❖ przejazd autokarem, opłaty parkingowe,  

❖ obsługa przewodnika terenowego,  

❖ system słuchawkowy audio tour guide,  

❖ ubezpieczenie w Signal Iduna,  

❖ ognisko z pieczeniem kiełbasek i dodatki.  
 

   Cena wycieczki: 55 zł  
 
 

*Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów i oprowadzanie należy mieć 

przygotowane:  N - 26 zł i U - 18 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

   Warunkiem udziału w wycieczce jest ukończony 50 rok życia, jeżeli masz mniej to skontaktuj się z nami ! 
Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Chorzowie, wpłata zaliczki 15 zł przy zapisie, pozostała kwota 

na dwa tygodnie przed wyjazdem w biurze lub na konto 
 

 Credit Agricole 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „Oświęcim” . 
 

 Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację udziału w wyjeździe. 

(w przypadku rezygnacji po w/w terminie, wpłata zaliczki nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych 
i usprawiedliwionych sytuacjach) Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. kom. 502 46 38 28 

Wycieczka dofinansowana z funduszy Urzędu Miasta Chorzów, 
 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl
http://www.chorzow.pttk.pl/

