
   

     

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 022 /2022 

CIESZYN w poszukiwaniu WIOSNY 

od Wzgórza Zamkowego po Lasek Miejski 
 

20.03.2022 r. (niedziela) 
 

 

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 Cieszyna.  

Tematem wycieczki będzie Cieszynianka Wiosenna, to roślina kwitnąca na wiosnę 
podlegająca ścisłej ochronie, wg legendy przyniesiona do Polski w trakcie wojny 
trzydziestoletniej przez … Poszukamy jej na: Wzgórzu Zamkowym* (Rotunda, Wieża 
Piastowska, Wieża Ostatniej Obrony), Placu Teatralnym z Teatrem im. A.Mickiewicza, 
w Dzielnicy Żydowskiej, na Rynku, przy Studni Trzech Braci, czy na Cieszyńskiej Wenecji. 
Po krótkim odpoczynku, udamy się na pieszą wędrówkę wzdłuż Kanału Ulgi Młynówki 
i potoku Młynówki, do rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Olzą” (w granicach 
miasta) w dalszym celu poszukiwania cieszynianki wiosennej. Powrót do centrum 
Cieszyna, gdzie będzie czas na posiłek we własnym zakresie (w miarę możliwości 
pandemicznych przez stronę Czeską - zabrać dokumenty!).  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja wejścia do zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

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

 

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

*Dodatkowo: koszt wstępów do zwiedzanych obiektów, wynosi: N – 15 zł, U – 10 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 „Cieszynianka” 

  

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/

