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Impreza Turystyczna numer 002 /2023 

GÓRKI WIELKIE – BUCZE – BRENNA 
muzeum – rezerwat – kulig (Doliną Hołcyny)     

 

7 stycznia 2023 r. – sobota 
 
 

 

 Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 
z Katowic (po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd przez Żory, Skoczów, do Górek 
Wielkich - zwiedzanie Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej, Dwór Kossaków wraz 
z otoczeniem parkowym. Przejście piesze – szlakiem dydaktycznym (czas przejścia 
ok. 1,5 h, dł. tr. 4,5 km) przez rezerwat przyrody „Bucze” do centrum, gdzie kościół 
pw. Wszystkich Świętych z XV w., czas na wytchnienie. Przejazd do Brennej, gdzie na 
uczestników będą czekały konie z saniami i „grzaniec”. Kulig Doliną potoku Hołcyna. 
Po kuligu, biesiada w Karczmie „Na Kamieńcu” z pieczoną kiełbasą, gorącą herbatą 
i chlebem ze smalcem. Po dwugodzinnym relaksie wyjazd w drogę powrotną. 
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• kulig w zaprzęgu konnym z „grzańcem”, 

• ognisko z pieczeniem kiełbasy, herbata, chleb ze skwarkami, 

• usługa przewodnika beskidzkiego, 

• rezerwacja wstępu, przewodnik po Muzeum Z. Kossak - Szatkowskiej, 

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

 

 

koszt wycieczki: 168 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 160 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 
 
 

 

Dodatkowo: na wstęp do zwiedzanych obiektów : N – 10 zł, U – 6 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). 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 „07.01.2023” 

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

