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3 listopad 2018r. – sobota 
 

 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 7.45 – 

Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Siewierz, Zawiercie, 

Jędrzejów do Jaskini Raj* (rez. na godz. 11.00 !, zwiedzanie 45min.). Przejazd 

do Kielc, zwiedzanie centrum miasta: Bazylika Wniebowzięcia NMP, Muzeum 

Historii Miasta* (wystawa „Z dziejów Kielc”), Pałac Biskupów Krakowskich,  

Ławeczka Jana Karskiego, Pomnik Henryka Sienkiewicz, Jana Pawła II, dzika, ... 

czas na wytchnienie na deptaku - ul. Sienkiewicza, wyjazd w drogę powrotną.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe, 
• przewodnik terenowy, 
• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  
• system słuchawkowy audio tour guide, 
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA suma ubezp. 5000 zł 
 

koszt wycieczki: 76 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 70 zł 
 

         (członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)  

 
  
 

 Dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów: N - 25 zł, U - 20 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z Ogólnymi 

Warunkami Udzału w imprezach turystycznych dostępnych w biurze).  
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 771 99 74 lub tel. kom. 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 „RAJ” 

 

Przy wejściu do jaskini należy mieć ubiór dostosowany do warunków panujących wewnątrz – temp. 8 - 100C .  
W razie złych warunków pogodowych przewodnik ma prawo zmiany programu wycieczki. 

 

http://www.chorzow.travel.pl/

