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
Grodziec – Jaworze – Górki Wielkie
30 lipca 2022 r. (sobota)
Wyjazd godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni).
Przejazd przez Katowice, Pszczynę do Grodźca, Jaworza, Górek Wielkich
i Małych, gdzie zwiedzimy:
• Grodziec – zamek gotycki Grodzkich z XIV w., założenie folwarczne,
• Jaworze – Wzgórze Goruszka, ławeczka twórcy uzdrowiska hrabiego
Maurycego Saint Genois, Zabytkowy Park Zdrojowy, fontanna Trzech
Sióstr z solanką zabłocką, tężnia solankowa, Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej* Motylarnia*(NOWOŚĆ!),
• Górki Małe i Wielkie – wieś z kapsuły czasu, czyli zapach chleba i smak
tradycji w Chacie Chlebowej* z warsztatami i degustacją wyrobu
pieczywa. Po zwiedzaniu czas na ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Powrót do Chorzowa ok. godz. 20.00.

Świadczenia:
❖
❖
❖
❖
❖

przejazd autokarem, opłaty parkingowe,
obsługa przewodnika terenowego,
system słuchawkowy audio tour guide,
ognisko z pieczeniem kiełbasek i dodatki,
ubezpieczenie w Signal Iduna,

Cena wycieczki: 65 zł
*Dodatkowo na wstęp, warsztaty z degustacją podpłomyków należy mieć
przygotowane: bilet grupowy 45 zł.

Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Chorzowie, wpłata zaliczki 20 zł przy zapisie, pozostała kwota na dwa tygodnie
przed wyjazdem. Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację udziału w wyjeździe, wpłata zaliczki nie podlega
zwrotowi (w przypadku wcześniejszej rezygnacji, przy zwrocie wpłaty obowiązkowa opłata księgowa 10 zł,
istnieje możliwość bez kosztowego przeksięgowania wpłaty na inne wyjazdy statutowe).
Warunkiem udziału w wycieczce jest ukończony 50 rok życia, jeżeli masz mniej to skontaktuj się z nami !
Zapisy i dodatkowych informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
Credit Agricole 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „TTW Jaworze” .

Wycieczka dofinansowana z funduszy Urzędu Miasta Chorzów.

