
   

     

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 076 / 2023 

z PRZEWODNIKIEM w PARKU ŚLĄSKIM 
 

 
 
 
 
 

    1 maja 2023r. – PONIEDZIAŁEK  
 
 
 
 
 

Spotkanie o godz. 10.00 z przewodnikiem przy wejściu do Parku Śląskiego: 
ul. Parkowa / Aleja Harcerska (na wysokości ronda). Tematem spaceru 
z przewodnikiem będą obiekty położone na trasie: Aleja Harcerska, Promenada 
gen. Jerzego Ziętka (Fontanny Delfiny, Ryby i Pelikan), Ogród Japoński z kaskadą 
„wodna wizja” i „wiśniowy sad”, Rosarium z ławeczką „Karlika i Karolinki” dalej 
przez tereny leśne do Planetarium Śląskiego – zwiedzanie otoczenia i udział 
w seansie (45 min.) „Miriady parseków kosmicznej podróży” o godz. 13.30 
(MIRIADY - to grecki liczebnik oznaczający 10 tysięcy, zalecany wiek ucz. to +6 lat). 

Warunkiem skorzystania z promocyjnego wejścia, do Planetarium Śląskiego jest 
przejście całej trasy z przewodnikiem (ilość miejsc ograniczona !). 

 

Świadczenia: 
• przewodnik terenowy po Parku Śląskim,  

• wstęp i seans w Planetarium Śląskim,  

• ubezpieczenie - suma ubezp. 10 tys. zł. 
 

 

 Koszt wycieczki:   
 - osoby pełnopłatne 35 zł 

  - dzieci i młodzież (do uk. szk. średniej) 25 zł  
 

 

Do 18 kwietnia gwarantujemy wstęp na seans w Planetarium Śląskim, 
lub do wyczerpania puli dostępnych biletów (ilość miejsc ograniczona).  

 

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach 
Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

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 „01.05 Park Śląski” 

 

Trasa przejścia z przewodnikiem może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki 
atmosferyczne, decyduje o tym przewodnik w dniu realizacji wycieczki. Uczestnicy niepełnoletni - tylko pod 

opieką osób dorosłych. Ubiór i obuwie uczestnika dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.  

  SPOTKANIE 

z PRZEWODNIKIEM 

NIE SIEDŹ w DOMU – RUSZAJ z NAMI ! 

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

