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Wpis do rejestru Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 051 / 2023 

PODRÓŻUJ SZLAKIEM SILESIANKA 
 Szlak Wież Widokowych EUROREGIONU PL/CZ 
  Wodzisław Śl. – Mszana – Chałupki – Grabówka 

 
23 kwietnia 2023r. - niedziela 

 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 8.15  – 
Katowice (ul. Andrzeja), godz. 8.35 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd na trasie: 
Wodzisław Śląski (Baszta Rycerska z XIX w. wzniesiona na historycznym grodzisku 
– 20 metrów wysokości, 59 schodów) – Mszana (dwupoziomowa platforma 
widokowa Poziom I – historia górnictwa, Poziom II – opisy kopalń) – Graniczne 
Meandry Odry (wieża widokowa 27 m, rezerwat przyrody – trasa spacerowa –  
łatwa 4 km, ok. 1 h) – Chałupki (czas na wytchnienie w kawiarni, restauracji Pałacu 
Rothschildów, park miniatur, makiety pałaców śląskich) – Grabówka (platforma 
widokowa na rezerwat przyrody Wielokąt) – Pogrzebień (wieża i platforma 
widokowa). Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30.  
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• książeczka SILESIANKA (do zbierania potwierdzeń),  

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

koszt wycieczki: 92 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 84 zł 

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

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia 

od kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). Rezerwacja miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
Przejścia piesze, należy mieć wygodne obuwie i ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych warunków pogodowych. 

Książeczka do potwierdzeń wydawana jest przez przewodnika tylko raz w dniu wyjazdu w autobusie. 
 

     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 „23.04” 

 

Na cz. 2/10  zapraszamy 2 lipca – to następne wieże i platformy widokowe ! 

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

