
   

     

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 Organizatorow Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 072 /2023 

LELÓW: Izba Regionalna, Ohel, spływ rz. Białą 

 OGRODZIENIEC: zamek szlaku Orlich Gniazd 
 
 
 

27 maja 2023 r. – sobota  
 
 

  Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni). Po zgłoszeniu: 
godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd przez Siewierz, Myszków, Żarki, do Lelowa. 

 Zwiedzanie niewielkiego miasteczka związanego z kulturą żydowską – Izba Tradycji 
Ziemi Lelowskiej* z działem etnografii i Dioramą świąt żydowskich (Kuczki, Rosz 
Haszana, Purim, Szabat, Pesach), Ohel* miejsce pochówku Dawida Bidermana - 
najbardziej znanego cadyka na ziemiach polskich. Przejście nad rzekę Białą - początek 
spływu po rzece – długość trasy 6 km, czas spływu ok. 1h 45 min – „TRASA RODZINNA” 
do miejscowości Biała Wielka. Po spływie, czas na wytchnienie, przejazd przez Pilicę do 
Ogrodzieńca – zwiedzanie zamku* wraz z podzamczem (zamek, wystawa, sala tortur, 
Baszta Kredencerska), czas na posiłek we własnym zakresie.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja spływu pontonowego po rzece Białej, 

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

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

Koszt wycieczki nie zawiera kosztów spływu pontonami (wraz z całym osprzętem i kapokami): 
osoby dorosłe: 40 zł, dzieci i młodzież (do 18 lat): 30 zł 

*Dodatkowo: na opłaty lokalne i bilet wstępu na zamek: N – 40 zł, U – 30 zł. 
 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca 

na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.  
Osoby biorące udział w spływie, obowiązkowo ubiór dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.   

 

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 „27.05”. 

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

