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Impreza Turystyczna numer 023 / 2022 

KATOWICE – FILHARMONIA ŚLĄSKA 

KONCERT WALENTYNKOWY 
 

 

 14 luty 2022 r. (poniedziałek !)  
 

 
 
 

Zbiórka uczestników z przewodnikiem o godz. 15.00 na Placu Karola Miarki 
w Katowicach, przy pomniku Stanisława Moniuszki. Zwiedzanie Katowic zaczniemy od Placu 
Karola Miarki, przejdziemy ulicami na trasie: Wita Stwosza (Archikatedra Chrystusa Króla, 
pomnik Kardynała Augusta Hlonda), Jordana, Kościuszki do Parku Miejskiego im. Tadeusza 
Kościuszki (Wieża Spadochronowa, kościół drewniany p.w. Michała Archanioła), Barbary, 
Mikołowska (kościół Apostołów św. Piotra i Pawła, Pałac Młodzieży), do Placu Wolności (czas 
przejścia ok. 3,5 h). Po zwiedzaniu, czas na wytchnienie w centrum Katowic.  

Przejście do siedziby FILHARMONI ŚLĄSKIEJ im. Henryka Mikołaja Góreckiego na 
KONCERT WALENTYNKOWY* (rezerwacja na godz. 20.30), który wykona Marcin Wyrostek 
wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną. W programie koncertu najpiękniejsze 
piosenki o miłości w opracowaniu Marcina Wyrostka.  

Zakończenie koncertu ok. godz. 22.30. (w zależności od bisów).  

Świadczenia: 

• przewodnik miejski po Katowicach, 

• rezerwacja miejsc i wstęp na Koncert Walentynkowy,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

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

 koszt wycieczki: 95 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

 

  

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni roboczych. (w razie rezygnacji 
zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 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 „Walentynki” 

*do 20.01.2022 r. gwarantujemy bilety na spektakl, po tym terminie tylko za potwierdzeniem 
telefonicznym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, ilość dostępnych biletów jest ograniczona. 

 

UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste 
 środki ochrony, jak również należy przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

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

