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Impreza turystyczna numer  104 / 2022 

PODRÓŻ POCIĄGIEM RETRO 

Kasina Wielka – Chabówka – Rabka Zdrój 
 
 
 
 

28 sierpnia 2022r. – niedziela  
 
 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), godz. 8.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Myślenice 
do Kasiny Wielkiej. Zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego p.w. św. Marii 
Magdaleny z 1678r., przejazd na „podróż życia” (godz. 12.11) zabytkowym pociągiem 
RETRO do Chabówki (czas przejazdu ok. 1h 15 min). Zwiedzanie Skansenu 
Taboru Kolejowego (ekspozycja m.in. około 90 zabytkowych pojazdów szynowych: 
normalnotorowych i wąskotorowych, od lokomotyw po wagony osobowe i towarowe). 
Przejazd do Rabki Zdroju, zwiedzanie uzdrowiska: park zdrojowy, tężnie solankowe, 
pomnik Jana Pawła II, pijalnia wód mineralnych, fontanna ze słoniami. W trakcie zwiedzania 
przewidziany czas wolny na posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną.  

Powrót do Chorzowa przez Wadowice, Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe, autostradowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja przejazdu pociągiem RETRO i zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 10 tys. zł.  
  

koszt wycieczki: 110 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 102 zł  

 

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

 
 

Dodatkowo: na wstęp do skansenu i przejazd pociągiem RETRO: N – 70 zł, U – 55 zł (dla os. 2 - 14 lat)! 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 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 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 „Chabówka”. 

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

