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OSTRAWA na wyciągnięcie
Huta Vitkovice, Stare Miasto
22 lipca 2018 r. – niedziela
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.45 –
Katowice, ul. Andrzeja, godz. 8.10 – Gliwice, Plac Piastów. Przejazd do Ostrawy.
Zwiedzanie miasta zaczniemy od dzielnicy Vitkovice, gdzie zasadniczą część stanowi
kombinat przemysłowy - Dolni Vitkovice*, który dzisiaj stanowi perełkę architektury
industrialnej obejmujący koksownię i wielkie piece. Huta Vitkovice to najczęściej
odwiedzany obiekt przez turystów zaraz po Hradczanach (wzgórze zamkowe w Pradze)
dlatego uzyskał przydomek „Ostrawskie Hradczany”.
Po zwiedzaniu przejazd do zabytkowej części Ostrawy, gdzie zobaczymy: Rynek,
Stary Ratusz z XVI w., modernistyczny Nowy Ratusz z możliwością wjechania na wieżę*
widokową (73 m wysokości), Katedrę Boskiego Zbawiciela z 1889r. Po zwiedzaniu czas
na wytchnienie na rynku ostrawskim.
Powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00.

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem,
opłaty drogowe, parkingowe,
obsługa pilota – przewodnika,
rezerwacja zwiedzania obiektów,
system słuchawkowy audio tour guide,
ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 10 000€,

koszt wycieczki: 70 zł
koszt wycieczki z rabatem: 64 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

*Dodatkowo koszt biletu do zwiedzanych obiektów to: N – 250 KCZ, U – 180 KCZ.
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu.
(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.
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Ostrawa”

