
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 003 / 2023 

KATOWICE: PANTEON GÓRNOŚLĄSKI 

WALENTYNKI z W.MALICKIM 
 

 

   14 luty 2023 r. (wtorek !)  
 

 
 

Zbiórka uczestników z przewodnikiem o godz. 13.00 na RYNKU w KATOWICACH (przy 
fortepianie). Zwiedzanie poprzez przejście ulicami na trasie: Rynek – św. Jana –   
Kochanowskiego – Plac Karola Miarki – Wita Stwosza do Archikatedry Chrystusa Króla. 
Zwiedzanie Katedry wraz z PANTEONEM GÓRNOŚLĄSKIM z możliwością wejścia na 
taras widokowy (wyjazd windą). Po zwiedzaniu dalsza część przejścia: pomnik 
Kardynała Augusta Hlonda, Jordana, Kościuszki, Plac Andrzeja do Placu Wolności (czas 
całego przejścia ok. 40 min.). Po zwiedzaniu, czas na wytchnienie w centrum Katowic.  

Spotkanie o 17.40 przed siedzibą FILHARMONII ŚLĄSKIEJ im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego, udział w KONCERCIE „WALENTYNKI z Waldemarem MALICKIM” 
(rezerwacja na godz. 18.00), który wykona wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną.  

Zakończenie koncertu ok. godz. 19.45. (w zależności od bisów).  

Świadczenia: 

• przewodnik miejski po Katowicach, 

• przewodnik po Panteonie Górnośląskim,  

• rezerwacja i bilet wstępu na Koncert Walentynkowy*,  

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

 
 
 
 
 
 

Dodatkowo: wstęp do PANTEONU GORNOŚLĄSKIEGO, na taras widokowy i audio tour guide: N – 25 zł; U – 18 zł.   
 

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni roboczych. (w razie rezygnacji 
zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

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 „14.02” 

*do 20.01.2023 r. gwarantujemy bilety na spektakl, po tym terminie tylko za potwierdzeniem 
telefonicznym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, ilość dostępnych biletów jest ograniczona. 

osoby pełnopłatne ulgowe 
koszt wycieczki 122 zł 98 zł 

koszt wycieczki z rabatem 
(członkowie PTTK – skł. 2023 r., Karta Turysty CCIiT) 114 zł 90 zł 

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

