
   

     

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 065/2021 

Strzelin, Srebrna Góra, Bardo 
od granitu … do cudu 

 
 

31.07 – 01.08.2021r. – 2 dni 
 
 
 
 

Sobota 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatocza przy tężni), po zgłoszeniu: 

godz. 7.45 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd 

autostradą A4 do Strzelina „granitowego miasta”. Zwiedzanie miasta zaczniemy od 

najstarszego zabytku – romańskiej Rotundy św. Gotarda, a następnie Izba Muzealna, 

Baszta Prochowa, Rynek z Ratuszem z wieżą* (wys. 70 m), Dom Książąt Brzeskich, Park 

Skalny z ekspozycją granitu strzelińskiego. Czas na wytchnienie i przejazd do Twierdzy 

Srebrna Góra* - położonej pomiędzy górami Sowimi, a górami Bardzkimi. Zwiedzanie 

największej twierdzy górskiej w Europie (obiekt militarny) z przewodnikiem w stroju 

historycznym, z pokazem dawnej broni palnej z punktem widokowym i ekspozycją 

kopalni srebra. Zjazd do miejscowości Srebrna Góra, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

 
Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Barda Śląskiego „miasta cudów” malowniczo 

położonego w zakolu rzeki Nysa Kłodzka, związanego z Matką Bożą Bardzką z licznymi 

zabytkami do którego podążali wierni z całej Europy. Zwiedzimy: Bazylikę Nawiedzenia 

NMP z obrazem Michaela Willmana w ołtarzu głównym, organami (drugie, co do 

wielkości na Dolnym Śląsku), Klasztor Ojców Redemptorystów (obiekt pocysterski) 

z Muzeum Sztuki Sakralnej*, Ruchoma całoroczna Szopka*, most kamienny z XVI w., 

Wzgórze Różańcowe (Łysa Góra 380m n.p.m.) z budowlami w różnych stylach 

architektonicznych m. in. średniowieczny zamek, czy mauretańska twierdza. 

Po zwiedzaniu czas na wytchnienie posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogę 

powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

VERTE 

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


 
 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• obsługa pilota - przewodnika na całej trasie, 

• lokalni przewodnicy w zwiedzanych obiektach, 

• rezerwacja zwiedzania obiektów muzealnych, 

• śniadanie (bufet), obiadokolacja, 

• nocleg w hotelu, pokoje 2 – 3 os. z wc i łazienkami, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, sum. ubezp. 10 tys. zł, 

• podatek VAT. 
 

 

 
 

 

koszt wycieczki: 312 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 298 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 40 zł, U - 30 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed 
wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU 

w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji). Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki 

(dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, kolejność zwiedzanych obiektów 

może ulec zmianie, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony (maseczki) oraz 
przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. Zalecamy również używanie własnych 

słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide i wygodne buty turystyczne. 
 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „Twierdza”. 
 
 

 


