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Impreza Turystyczna numer 090/ 2021 

Zamki i pałace Krainy Górnej Odry 
Krowiarki – Łubowice – Racibórz : cz. I 

  

25.09.2021r. – sobota  
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd do 
miejscowości Krowiaki, gdzie znajduje się Zespół pałacowo – parkowy … dziedzictwo 
rodu von Gaschin i Donnersmarcków. Przejście ścieżką edukacyjno – przyrodniczą. 
Przejazd do Łubowic, miejsca urodzenia Josepha von Eichendorffa, gdzie dziś 
w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań znajduje się Izba Pamięci* poety - romantyka 
niemieckiego. Przejście do częściowo odrestaurowanych ruin pałacu i Dębu Eichendorffa, 
czas na odpoczynek**. Przejazd do Raciborza, zwiedzanie Zamku Piastowskiego*: Domu 
Książęcego i Kaplicy Zamkowej. Przejście na zabytkowy rynek raciborski, gdzie będzie czas 
na posiłek we własnym zakresie.   
Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30.  

 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i  opłaty parkingowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• rezerwację zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

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

 

 

 

 

koszt wycieczki: 72 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 66 zł 

 

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

*Cena wycieczki nie zawiera wstępu i oprowadzania po obiektach: N – 30 zł, U – 25 zł. 
** Odpoczynek to kawa lub herbata z kołaczem śląskim ok. 12 zł (do potwierdzania przy zapisie) 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, a pozostałą kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 

istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 

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 „Łubowice”. 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

