
    

     

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 Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 095 / 2022 

24 ŚWIĘTO ŚLIWKI 
SZYDŁÓW: POLSKIE CARCASSONNE  

 

 

  14.08.2022r. – niedziela  
 
   

Wyjazd z Chorzowa, godz. 6.30 – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 

godz. 6.45 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez 

Zawiercie, Jędrzejów, do Szydłowa (zwiedzanie XIV w. zabytkowego 

miasteczka: zespół zamkowy – z makietami zamków, Brama Krakowska, 

kościół farny pw. św. Władysława, kościół pw. Wszystkich Świętych, synagoga, 

ruiny szpitala z kościołem Ducha Świętego, zachowane mury obronne w 100%). 

Udział 24 Święcie Śliwki, to impreza plenerowa z prezentacją wielu odmian 

śliwek, degustacja przetworów, pokaz suszenia owoców „na laskach”, kiermasz 

– rękodzieło ludowe, możliwy zakup śliwek po atrakcyjnych cenach. 

Szczegółowy program na: www.szydlow.pl  . 

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
 

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe i parkingowe,  

• usługa pilota – przewodnika terenowego, 

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

 

 koszt wycieczki: 126 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 118 zł 

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

Dodatkowo: na wstęp do zwiedzanych obiektów (bilet pakietowy) N – 20 zł i U – 15 zł.  

 i na Imprezę Regionalną (ceny z 2021r.) to – 20 zł, dzieci do 10 lat – gratis. 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
przed wyjazdem. 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 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 „Szydłów”. 

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

