
    

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 009 /2022 

JESENIKI  
 

   

6 luty 2022r.  - niedziela 
 

 

   Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 

godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd przez 

Głogówek, Głuchołazy, przekroczenie granicy (zabrać dokumenty!), Zlate Hory, Vrbno 

Pod Pradziadem, Karlova Studanka do Malej Morawki – Hvezdy. Wyjazd rejsowym 

autobusem (30 Kč) na górny parking Pradziada - Owczarnię. Przejście drogą na najwyższy 

szczyt Jeseników – Pradziad 1491m (ok. 1 h), wyjazd windą na wieżę (N - 150 Kč, U (6-18) 

- 80 Kč, dzieci do 6 lat bezpłatnie), powrót w kierunku Owczarni do Barbórki. Zejście niebieskim 

lub żółtym szlakiem - ścieżką dydaktyczną wzdłuż potoku Biała Opawa (progi skalne, 

kaskady, wodospady) do Karlowej Studanki (ok. 2 h), czas wolny w uzdrowisku na 

posiłek. Dla osób, które nie będą schodzić bezpośrednio do Karlowej Studanki, istnieje 

możliwość zjazdu autobusem (30 Kč). Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 17.00. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem,  

• obsługa przewodnika górskiego,  

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000€, NNW 20 000 zł 
      

koszt wycieczki: 104 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 96 zł 

 

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

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.   
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Pradziad” 
 

Wycieczka odbywa się na terenie Czech, obowiązuje waluta korona czeska, należy mieć odpowiednie 
dokumenty sanitarne (Certyfikat Unijny COVID lub testy). Osoby biorące udział w przejściu pieszym 
obowiązkowo strój, obuwie i sprzęt turystyczny dostosowany do warunków pogodowych (kije, raki i itp.).  

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – 
decyduje o tym przewodnik w dniu realizacji wyjazdu.  

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

