
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 
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Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 156 /2022 

WROCŁAW z TRADYCJAMI: 

Pałac Książęcy - Jarmark Adwentowy 
 

 

 

11 grudnia 2022r. (niedziela)  
 

 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
po zgłoszeniu: godz. 7.15 z Katowic – ul. Andrzeja, godz. 7.35 z Gliwic – Plac 
Piastów. Przejazd autostradą A4 na trasie Opole - Wrocław. Zwiedzanie 
Wrocławia zaczniemy od Rezydencji Rodu Hohenzollernów władców pruskich - 
Pałacu Książęcego* w którym mieści się Muzeum Historyczne z  multimedialnymi 
wystawami 1000 lat Wrocławia z monarszymi komnatami. Po 2 h zwiedzania, 
przejście na rynek Starego Miasta, gdzie co roku odbywa się tradycyjny JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY wśród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego 
wina, czekoladowych pierników, a wszystko to w scenerii bajkowej magii świąt, 
gdzie czekają liczne niespodzianki.  
Planowany przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot - przewodnik na trasie,  

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

koszt wycieczki: 120 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 112 zł 

 

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

Dodatkowo: wstęp i opłata przewodnicka do Pałacu Książęcego: N - 25 zł, U - 20 zł  
 

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 „Wrocław” 

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

