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Impreza Turystyczna numer 028/ 2022 

Zamki i pałace Krainy Górnej Odry 
Tworków - Krzyżanowice - Chałupki: cz. II 

  

26.03.2022r. – sobota 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd przez 
Rybnik do Chałupek. Przejście ścieżką edukacyjno – przyrodniczą przez rezerwat przyrody 
„Graniczne Meandry Górnej Odry” (wieża widokowa wys. 27 m) do pałacu w Chałupkach 
(trasa spacerowa - łatwa 4 km, ok. 1h). W parku przypałacowym znajdują się makiety 
pałaców śląskich, a w zabytkowym Pałacu Rothschildów obecnie jest hotel i restauracja, 
gdzie będzie czas na wytchnienie. Przejazd do pałacu z XVIII wieku w Krzyżanowicach, 
(dziś DPS - prowadzą Siostry Franciszkanki) przejście przez założenie parkowe (to dawne 
książęce arboretum, tulipanowiec o obw. 4.10 m). Przejazd do Tworkowa, gdzie znajdują 
się rozległe, zrewitalizowane pozostałości dawnej warowni średniowiecznej – pałacu rodu 
Saurma-Jeltsch, dzisiaj pozostają w trwałej ruinie. Przejazd do Raciborza, na zabytkowy 
rynek raciborski, gdzie będzie czas na posiłek we własnym zakresie.   

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30.  
 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe i  opłaty parkingowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

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

 

 

 

 

 

koszt wycieczki: 82 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 74 zł 

 

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

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (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. 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 „Tworków” 
 

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/

