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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 021 /2022 

TURYSTYCZNA ZABAWA KARNAWAŁOWA 
na JURZE: Złoty Potok – Folwark Zrębice 

 

 12 luty 2022r. - sobota  
 

 Wyjazd o godz. 11.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 11.15 z Katowic 
ul. Andrzeja (po zgłoszeniu). Przejazd do Złotego Potoku, przejście od Bramy Twardowskiego 
przez źródła Elżbiety i Zygmunta do karczmy przy hodowli pstrągów, gdzie będzie czas na 
wytchnienie. Przejazd do Folwarku w Zrębicach na TURYSTYCZNA ZABAWA KARNAWAŁOWA,  
gdzie zaczniemy od obiadu dwu daniowego, następnie przejazd „ciuchcią jurajską” i powozami 
przez leśne zakamarki do źródełka św. Idziego, gdzie będzie ognisko z kiełbaskami, powrót do 
Folwarku na zabawę prze muzyce (mile widziane stroje karnawałowe).  

TURYSTYCZNA ZABAWA KARNAWAŁOWA: to min. 7 godzin zabawy: od obiadu przez 
ognisko i zabawę przy muzyce w trakcie której będzie: ciepły posiłek (barszcz czerwony 
z krokietem i Folwarczny Przysmak Podstoliny), zimna płyta (półmisek swojskich 4 wędlin, 
śledzie na przystawkę, galaretka mięsna, pieczywo), a ponadto: ciasto domowe, owoce, zimne 
napoje (1 l na osobę) to woda mineralna, napoje wieloowocowe i gazowane, a ciepłe napoje 
to kawa i herbata. Dodatkowe „napoje”, to już we własnym zakresie wg. własnego uznania 
i potrzeby, bez opłaty „korkowej”.  

Powrót do Chorzowa przez, Katowice ok. … godz. 22.30.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot - przewodnik terenowy,  

• Turystyczna Zabawa Karnawałowa przy oprawie muzycznej, 

• obiad dwu daniowy, ciepły posiłek, zimna płyta z napojami,  

• przejazd Ciuchcią Jurajską, 

• ognisko z pieczeniem kiełbasy z dodatkami, 

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

 

koszt wycieczki: 246 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 238 zł 

 

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

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 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 „Zrębice”  

 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH czyli DDM i DOKUMENTACH SANITARNYCH ! 
 

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

