
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 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 055 / 2017 

Szlakiem PIASTÓW ŚLĄSKICH 

OŁAWA - BRZEG  

 

13 maja 2023r. - sobota 
 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15 – 
Katowice – ul. Andrzeja, godz. 7.35 Gliwice – Plac Piastów. Przejazd DTŚ-ką 
i autostradą A4 do Oławy. Zwiedzanie obejmuje m.in. starówkę oławską 
z zabytkowym średniowiecznym układem urbanistycznym i murami obronnymi, 
neoklasycystyczny ratusz z wieżą zegarową (Izba Regionalna* - muzeum), zamek 
Piastów Oławskich - zbudowany w XIV wieku, dziś Urząd Miasta, kościół parafialny 
p.w. Matki Bożej Pocieszenia z ok. 1300 r. Przejazd do Brzegu – zwiedzanie 
renesansowego zamku - Muzeum Piastów Śląskich*. Wystawy: „Sztuka śląska XV – 
XVIII w.”, „Memoriae Piastorum Principum Silesiae”, „Z przeszłości i tradycji Piastów 
Śląskich”, „Paradne zbroje i ubiór Piastów Śląskich XIII – XVII w.” …  
Po zwiedzaniu zamku i miasta, czas wolny na wytchnienie na rynku w Brzegu.  
Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  
• pilot i przewodnik na trasie,  

• wstęp do Izby Regionalnej w Oławie i na wieżę zegarową,  

• rezerwacja wstępu i przewodnik po zamku w Brzegu, 

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

 

koszt wycieczki: 122 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 114 zł 

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

 

 DODATKOWO: na wstępy do zwiedzanych obiektów: N – 30 zł , U – 25 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (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. 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 „13.05” 

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

