
   

     

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 041 /2023 

CIESZYN Piastów Śląskich –  
Szlakiem Kwitnącej MAGNOLII ! 

 

22.04.2023r. – sobota  
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 – 
Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Cieszyna. Zwiedzanie miasta Piastów 
Cieszyńskich rozpoczniemy od SZLAKU KWITNĄCEJ MAGNOLII na trasie: Park Pokoju – 
Plac Kościelny – ul. H.Sinkiewicza – ul. 3-go Maja – ul. K.Miarki – ul. 3-go Maja, gdzie na 
trasie zobaczymy magnolie typu „Alexandrina”, „Soulangea” i „Rustica Rubra”. Szlak 
powstał w 2005 roku, ma 11 przystanków, a wszystko rozpoczął Leopold Jan Szersznik ok. 
1800 roku … . Część PIASTOWSKA Cieszyna, obejmuje: Wenecję Cieszyńską, Studnię 
Trzech Braci, po Wzgórze Zamkowe z Wieżą Ostatecznej Obrony, Wieżą Piastowską*, 
Rotundą Romańską* i panoramą na stronę czeską. Zakończenie trasy zwiedzania na 
zabytkowym rynku cieszyńskim, gdzie przewidziany jest czas na wytchnienie, czyli posiłek 
we własnym zakresie.   

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• Pilot, przewodnik na trasie i po Cieszynie, 
• system słuchawkowy audio tour guide, 
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA – suma ubezp. 10 tys. zł  

 

koszt wycieczki: 94 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 86 zł 
 

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

 

*Dodatkowo: koszt wstępu do Rotundy i na Wieżę Piastowską: N - 9 zł , U – 6 zł  
 Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 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 tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 00 48 502 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 „22.04” 

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

