
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 046 / 2023 

Zamki Szlaku ORLICH GNIAZD 
Korzkiew – Ojców – Pieskowa Skała – Rabsztyn  

 
30 kwietnia 2023r. - niedziela 

 
 
 

    Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 8.15 – Katowice (po 
zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz do Korzkwi. Zwiedzanie zamku - warowni 
rycerskiej (dziedziniec i sale), gdzie Jan z Syrokomli w 1352 roku zakupił wzgórze Korzkiew 
(dziś 15 km na północ od Krakowa) i wybudował wieżę obronną ... Przejazd do Ojcowa – 
zwiedzanie zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego (dziś trwała ruina), 
przejazd do Pieskowej Skały zwiedzanie nowo odrestaurowanego zamku założonego 
przez Piotra Szafrańca (dziś muzeum – oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – wystawa 
„Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej”), czas na odpoczynek w kawiarni 
zamkowej. Przejazd do Rabsztyna – zwiedzanie odbudowanego zamku. Po zwiedzaniu 
zamku, czas na wytchnienie w karczmie „Podzamcze”..  

  Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  
 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• 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: na wstępy do 4 zwiedzanych zamków: N – 83 zł, U – 60 zł, U (do 7 lat) – 48 zł! 
 

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.  
 

     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 „30.04” 

 

Na kolejną wycieczkę - część 2  zapraszamy  już 16 lipca – kolejne cztery zamki ! 

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

