
   

     

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 nrumer 086 /2022 

OTMUCHÓW – 49 LATO KWIATÓW 
 

 3 lipca 2022r. - niedziela 
 
 
 

 

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 do Otmuchowa, zwiedzanie miejscowości: Zamek Biskupi – górny, Zamek 
Dolny – pałac, Brama Wróbla (Nyska), kościół pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego z 
obrazami M. L. Willmanna i freskami K. Dankwarta, renesansowy ratusz, cmentarz 
żydowski, mury obronne. Po zwiedzaniu - czas na 49 LATO KWIATÓW.  

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

W pierwszy weekend lipca Otmuchów zmienia się w najbardziej ukwiecone miasto naszego 
kraju. Na powierzchni ponad 2000 m2, zorganizowane są stoiska w ilości ok. 70, które możemy 
podzielić na wystawy: kwiatów ciętych, plenerowe i towarzyszące. Ponadto kompozycje 
kwiatowe można podziwiać m. in. w holu Urzędu Miejskiego, zabytkowych piwnicach 
zlokalizowanych w okolicach rynku oraz na malowniczych skwerach w centrum Otmuchowa.  
Na samym Rynku jest estrada, gdzie prezentowane są regionalne zespoły działające przy 
domach kultury Powiatu Nyskiego. 

Świadczenia: 
 

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i autostradowe,  

• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 tys. 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. 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).  
 

 

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 „Otmuchów”  
 

 

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

