
    

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

NIP 627 001 20 51; email: oddzial@chorzow.pttk.pl;  www.chorzow.pttk.pl 

biuro czynne: poniedziałek – piątek;  9.00 – 17.00;  tel. 32 771-99-74 

 

TURYSTYKA TRZECIEGO WIEKU 2021 
Puszcza Niemodlińska – TUŁOWICE, Lipno 

 

 

3 lipca 2021 r. (sobota) 
 
 

Wyjazd godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni). 

Przejazd przez DTS, Gliwice, A4 do Tułowic (koło Niemodlina). „Od ogrodu 

do pałacu”, to temat związany z Ludwikiem Hrabią Praschmą z XVIII 

wieku, jego inwestycjami i działalnością gospodarczą. Zwiedzanie zaczniemy 

od Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie, koło Tułowic, na terenie 

którego znajduje się najstarsze Arboretum w Polsce z 1782 roku, 

Kapliczka Pustelnika, głaz narzutowy, źródełko Fryderyka (spacer po 

założeniu). Przejazd do Tułowic, gdzie z miejscowym przewodnikiem 

zobaczymy co hrabia posiadał: pałac, czworaki, młyn, park i manufakturę 

porcelany, znaną ze swych wyrobów nie tylko w Polsce ale i w całej Europie. 

Po zwiedzaniu przejazd na ognisko z pieczeniem kiełbasy.  

Powrót do Chorzowa przez Gliwice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia:  

❖ przejazd autokarem, opłaty parkingowe,  

❖ obsługa przewodnika terenowego,  

❖ system słuchawkowy audio tour guide,  

❖ ubezpieczenie w Signal Iduna,  

❖ ognisko z pieczeniem kiełbasek i dodatki.  
 

   Cena wycieczki: 60 zł  
 
 

*Dodatkowo na wstęp i miejscowego przewodnika należy mieć przygotowane: 

 N - 12 zł i U - 10 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

   Warunkiem udziału w wycieczce jest ukończony 50 rok życia, jeżeli masz mniej to skontaktuj się z nami ! 
Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Chorzowie, wpłata zaliczki 15 zł przy zapisie, pozostała kwota 

na dwa tygodnie przed wyjazdem w biurze lub na konto 
 

 Credit Agricole 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „Tułowice” . 
 

 Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację udziału w wyjeździe. 

(w przypadku rezygnacji po w/w terminie, wpłata zaliczki nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych 
i usprawiedliwionych sytuacjach) Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. kom. 502 46 38 28 

Wycieczka dofinansowana z funduszy Urzędu Miasta Chorzów, 
 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl
http://www.chorzow.pttk.pl/

