
   

     

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 Rejestu Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna nrumer 068 /2021 

POGÓRZE BOCHEŃSKIE 

Wojnicz – Dębno – Brzesko 
 

1.08.2021r. - niedziela 
 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka 
przy tężni), po zgłoszeniu o godz. 7.45 z Katowic, ul. Andrzeja. 
Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Brzesko do miejscowości Wojnicz, 
gdzie zachował się ciekawy i niepowtarzalny układ urbanistyczny z zabytkami 
architektury drewnianej: dzwonnica z XVI w. i kościół drewniany z XV w. Przejazd 
do Dębna, gdzie w zamku jest dziś muzeum* z zachowanymi komnatami: 
Rycerską, Barokową, Rokokową, salą koncertową, Kaplicą, czy Myśliwską sienią. 
Przejazd do Brzeska, miejscowości związanej z Browarem Okocim*. Zwiedzanie 
Browaru wraz z degustacją piwa w Sali Tradycji. W trakcie zwiedzania czas na 
wytchnienie i posiłek we własnym zakresie. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 
• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  
• rezerwacja wstępów do obiektów, przewodnik po zamku, 
• rezerwacja zwiedzania Browaru wraz z degustacją, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 tys. zł. 

 

koszt wycieczki: 95 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 87 zł 

 

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

 

Dodatkowo: 
na wstępy do zwiedzanych obiektów* wraz z degustacją : N-45 zł; U-38 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 „Okocim”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

