
   

     

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 Rejsetru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 014 /2022 

Szlakiem Książąt Pszczyńskich 
  TYCHY – PROMNICE – PSZCZYNA  

 

5 marca 2022r. – sobota 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Tych, zwiedzanie centrum miasta: 
od browaru po rynek. Przejazd do Promnic (zameczek myśliwski Hochbergów - Henryka 
XI von Pless i Księżniczki Daisy – tylko z zewnątrz). Przejazd do Pszczyny, zwiedzanie 
założenia parkowo – pałacowego: Zagroda Wsi Pszczyńskiej* – skansen, czas na 
wytchnienie w zabytkowej Karczmie „U Richarda”, przejście przez założenie starego 
miasta (stajnie Hochbergów, rynek z ławeczką Księżnej Daisy, studnia, Brama 
Wybrańców) do Zamku Pszczyńskiego*. Zwiedzanie zabytkowych wnętrz z XIX i XX 
wieku wraz ze zbrojownią. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, czyli posiłek we 
własnym zakresie. Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30.  

 Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja i przewodnik po Zamku Pszczyńskim,  

• rezerwacja i przewodnik po Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 10 000 zł.  
      

 

koszt wycieczki: 85 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 78 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 
 
 

Cena wycieczki nie obejmuje wstępów do obiektów, które wynoszą: N – 45 zł, U – 30 zł 
 

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 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 „Pszczyna” 

  

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu.   

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

