
   

     

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 032 /2023 

RUDY: Opactwo Cystersów (sakralnie i krajoznawczo) 

  Niedziela Palmowa 
 
 

2 kwietnia 2023r.  
 

      Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 
zgłoszeniu: godz. 8.15 z Katowic - ul. Andrzeja, godz. 8.35 z Gliwic - Plac Piastów. 
Przejazd do miejscowości RUDY (Rudy Wielkie, pot. Rudy Raciborskie), udział 
w obchodach Niedzieli Palmowej w Sanktuarium MB Pokornej w towarzystwie  
PALM WIELKANOCNYCH. Po mszy św. udział w Kiermaszu Wielkanocnym, gdzie 
będzie możliwość degustacji i zakupu pysznych wyrobów regionalnych.  

O godz. 13.00 zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego*: 
oprowadzają bracia zakonni (Sanktuarium, Klasztor, Wirydarz, Muzeum). Przejście 
założeniem parkowo - kompozycyjnym (93 ha), na terenie którego jest 20 pomników 
przyrody, oczka wodne, zespoły łąkowe ujęte w ścieżki dendrologiczne. W trakcie 
zwiedzania,  czas na wytchnienie w restauracji, czy kawiarni Cysterskiej. 

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30. 

  Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  
• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  
• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 
• system słuchawkowy audio tour guide,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł.  

 
 

 

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

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

 
 
 

 *Dodatkowo: na oprowadzanie i wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 14 zł, U - 12 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 
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).  
 

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 „Rudy 02.04” 

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

