
   

     

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 059 /2023 

od Rezerwatu po Arboretum Bramy Morawskiej 

ŁĘŻCZOK, OBORA, RACIBÓRZ 
 

 

 

3 maja 2023 r. – środa 
 

 
 

 

 
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 

godz. 8.15 z Katowic - ul. Andrzeja, godz. 8.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd przez Rudy 
do Babic. Przejście piesze przez wodny rezerwat przyrody „Łężczok” wokół stawów 
Babiczak Północny, południowy czy Salim Mały. Na trasie przejścia ambony i pomosty 
drewniane do obserwacji ptactwa wodnego, dworek myśliwski i liczne pomniki przyrody 
starych dębów (czas przejścia ok. 2 h, dł. trasy 4 km). Przejazd do lasu zwanym Oborą 
(dzielnica Raciborza) do Arboretum Bramy Morawskiej, czyli naturalnej enklawy, gdzie 
dziś znajduje się Kamienny Krąg, Zaczarowany Ogród (labirynt), Mini Zoo i platforma 
widokowa i niewielka średniowieczna osada. Przejazd do centrum Raciborza, spacer po 
zabytkowej części miasta (Park im. Miasta Roth, Skwer St. Moniuszki, baszta więzienna, 
Kościół WNMP, Kolumna Maryjna - zapowiedź końca świata, Kościół św. Jakuba, mury 
obronne, …), czas na wytchnienie, czyli posiłek na zabytkowym rynku.  

Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 19.30.  

ŚWIADCZENIA:  
 

• przejazd autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot – przewodnik terenowy, 

• 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 w wysokości 30 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 „3.05” 

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

