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PTTK JAWORZNO 

Z KOMISJĄ KRAJOZNAWCZĄ 
zaprasza na wycieczkę 

ZABRZE - CHORZÓW 

 

Zabrze - Kopalnia guido 
Podziemny Spacer Górniczy 

Zjedź i Ty prawdziwą szolą do kopalni. Kiedyś była niedostępna dla zwiedzających, a teraz 

otworzyliśmy ją dla Ciebie. Na poziomie 320 kopalni poznasz warunki wydobycia węgla, zasady 

panujące pod ziemią i tradycje górnicze oraz przejedziesz odcinek trasy wyjątkową 

podwieszaną kolejką. Na koniec spaceru koniecznie spróbuj śląskich specjałów i naszego 

kraftowego piwa GUIDO w najniżej położonym pubie w Europie. 

Chorzów - Planetarium - Śląski Park Nauki 
Chcemy zaprosić Państwa do zwiedzania Planetarium - Śląskiego Parku Nauki, w którym 

prezentujemy zagadnienia związane z trzema dziedzinami nauki: astronomią, sejsmologią 

i meteorologią. Sala planetarium została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych na 

świecie systemów wizualizacji nieba. Niespotykane w innych podobnych miejscach stanowiska 

ekspozycyjne nie tylko pokazują różne zjawiska fizyczne, ale także pozwalają ich doświadczać. 

 

Organizator: Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Jaworznie. 

 Impreza nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowana według zasady „non-profit”. 

 Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, uczestnicy rajdu dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy. 
Cel rajdu: krzewienie aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku.  

Uczestnicy: indywidualni, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej. 

Wysokość wpisowego wynosi: 

130 zł – dzieci i młodzież członkowie PTTK 
140 zł – dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK 
150 zł – sympatycy 

Zapisy są przyjmowane razem z wpłatą do 6 lutego 2023 r. lub wyczerpania miejsc.  

Zapisać się można w biurze Oddziału PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35, czynne: pon. – czw. 

w godz. 10:00-17:00, tel.: (32) 616-39-52, 603-275-115 lub poprzez e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com 

KONTO: BNP PARIBAS SA: 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991 
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat. 

Świadczenia: obsługa trasy przez pilota, ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, bilet wstępu do Kopalni Guido 
i do Planetarium. 

Obowiązki uczestników:  

 odpowiedni ubiór turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty” i postanowień organizatorów. 
 

Wyjazd  o godz. 9:00 z parkingu za CH Galena przy ul. Rzemieślniczej, godz. 9:10 przystanek Leopold, 

godz. 9:15 przystanek Osiedle Stałe. Powrót do Jaworzna ok. godz. 17:00. 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM!  

KOMISJA KRAJOZNAWCZA 

 

mailto:jaworzno.pttk@gmail.com

