
   

     

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 010 /2023 

OJCOWSKI PARK NARODOWY 
zimową porą – zamek, KULIG … 

 

11 luty 2023 r. – sobota 

 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz do Pieskowej Skały. 
Zwiedzanie otoczenia wzgórza zamkowego, czyli Maczuga Herkulesa oraz perełki 
OPN - odrestaurowanego Zamku Pieskowa Skała (Oddział Zamku Królewskiego na 
Wawelu) Wystawy: „Przemiany sztuki europejskiej w sztuce europejskiej”, oraz 
„Historia Zamku”, czas na wytchnienie w kawiarni zamkowej. Przejazd doliną rzeki 
Prądnik do Ojcowa, gdzie odbędzie się kulig (ok. 1h) na trasie: Ojców – Brama 
Krakowska – Bracia Albertyni – Ojców. A następnie odpoczynek i czas wolny przy 
ognisku z pieczoną kiełbasą wraz z dodatkami i „grzańcem”, a dla dzieci gorąca 
herbata. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.00. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, 
• pilot – przewodnik na całej trasie i po OPN, 
• kulig w zaprzęgu konnym w Ojcowskim PN, 
• ognisko z pieczoną kiełbasą i dodatkami wraz z grzańcem !, 
• opłaty parkingowe, rezerwacja wstępu, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł. 

 

 

Cena wycieczki: 162 zł  

Cena wycieczki z rabatem: 154 zł 
  (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

 Dodatkowo: bilet wstępu do zwiedzanych obiektów: N - 28 zł, U - 22 zł 
  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 50 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 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 „11.02”  

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

