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MIASTA PARTNERSKIE CHORZOWA 
 

ISERLOHN (NIEMCY) 
 

15 - 19.10.2015 r. 
 

Czwartek 
Wyjazd o godz. 2100 z Chorzowa – Rynku (ul. Kościuszki). Nocny przejazd na 
trasie Chorzów – Zgorzelec -  Drezno - Iserlohn. 
 

Piątek  
Przyjazd w godzinach porannych, zwiedzanie miasta partnerskiego 
ISERLOHN: ratusz miasta (spotkanie z władzami Iserlohn), starówka miejska, 
zamek. Następnie przejazd pod wieżę „Danzturm” (punkt widokowy na 
miasto) i czas na wytchnienie (poczęstunek – zupa musztardowa). Przejazd do 
Chaty Letmathe, zakwaterowanie, nocleg. 
 

Sobota  
Śniadanie (we własnym zakresie). Przejazd i zwiedzanie jaskini 
„Dechenhöhle” odkrytej w 1868 r. przejście piesze drucianym szlakiem do 
Alteny – zwiedzanie zamku z wjazdem specjalną podziemną windą. Po 
zwiedzeniu zamku krótki spacer po Altenie. Powrót do centrum Iserlohn – 
spotkanie z SGV Iserlohn (wspólny grill), powrót do „Chaty Letmathe”– nocleg. 
 

Niedziela  
Śniadanie (we własnym zakresie), wykwaterowanie. Przejazd do Hemer, 
spacer po zabytkowym parku, a następnie zwiedzanie zabytkowego kościoła w 
Balve z IX w. oraz XVIII w. zamku Hohenlinburg. Czas na posiłek – obiad. 
Pożegnanie z przedstawicielami SGV Iserlohn.  Wyjazd w drogę powrotną do 
kraju, przejazd nocny.  

Poniedziałek 
Przyjazd do Chorzowa w godzinach wczesno - porannych.  

             VERTE   
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Świadczenia: 
 przejazd autokarem (dwóch kierowców), opłaty drogowe i parkingowe, 
 pilot, przewodnik na trasie  i w Iserlohn, 
 2 x noclegi w Chacie Letmathe  (warunki turystyczne, istnieje możliwość 

samodzielnego przygotowywania posiłku), 
 obiad, grill, poczęstunek, 
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000€, NNW 15000 zł, bagaż 1000 zł). 

          

  koszt wycieczki: 310 zł 

Dodatkowo: na wstępy do zwiedzanych obiektów należy posiadać ok. 20 euro. 

 Wpisowe w wysokości 100 zł  płatne przy zapisie, rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni 
roboczych. Pozostała kwota płatna na trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zwrot tylko w uzasadnionych losowych 
wypadkach). O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz z wpłatą zaliczki. Uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonali wpłaty zaliczki. W związku z tym przy 
autokarze w dniu wyjazdu należy być 15 min. przed planowanym wyjazdem.  
 Ze względu na planowane piesze przejście do zamku Altena uczestników wycieczki 
obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych warunków pogodowych oraz trasy 
przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo 
uczestników. W takim przypadku każdorazowo decyduje o tym organizator. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74  

*istnieje możliwość wpłaty na konto (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym rezerwacji miejsca)  

Credit Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „Iserlohn” 

WYCIECZKA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH URZĘDU MIASTA CHORZOWA 

 
ISERLOHN - miasto położone jest w zachodniej części Niemiec w kraju związkowym 
Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Märkischer Kreis, na wschodnim skraju Zagłębia 
Ruhry, na południowy wschód od Dortmundu. Miasto ma ponad 102 tys. mieszkańców.  
Głównymi obiektami i instytucjami kultury w Iserlohn są:  Muzeum Miejskie, Miejska 
Galeria Sztuki Współczesnej,  Fabryka szpilek do włosów (jedyne w Niemczech muzeum 
szpilek do włosów),  Dechenhöhle jedna z największych jaskiń stalagmitów i stalaktytów- 
muzeum wiedzy o jaskiniach oraz Seilersee - jezioro z przygranicznym lasem i Wieżę 
Bismarcka. Najważniejsze rejony i miejsca wypoczynkowe w okolicy Iserlohn oraz 
najbliższej okolicy są Kresbern, Lössel, Dröschede, a także ponad 200 km szlaków 
wędrownych, ciąg tras rowerowych (ponad 40 km). Dnia 19 II 2004 r. Rada Miasta 
Chorzów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Chorzowa do związku bliźniaczego 
partnerstwa z niemieckim miastem Iserlohn (www.iserlohn.de).  
 

ZAPRASZAMY 

http://www.iserlohn.de/

