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Impreza Turystyczna numer 123 /2018 

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE 

POZNAŃ – stolica Wielkopolski  
 

 

 

 

9 - 11.11.2018 r. – 3 dni 
 

 

Piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 6.45 z Katowic 
ul. Andrzeja, godz. 7.05 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd przez Kluczbork, do Kępna – 
miasta Trzech Kultur (zwiedzanie Muzeum Ziemi Kępińskiej*), przejazd do Poznania, 
zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego* (100-tna rocznica!), przejście do 
założenia klasztornego oo. Franciszkanów, gdzie w podziemiach przez 6 lat była 
przygotowywana ogromna makieta Poznania (2 tys. elementów na pow. 50 m2) z XVII 
wieku (pokaz multimedialny). Czas na wytchnienie na zabytkowym rynku, przejazd do 
Puszczykowa - zakwaterowanie w OW nad Wartą, obiadokolacja i nocleg. 
 

Sobota  
Śniadanie. Przejazd do Poznania, zwiedzanie najstarszej części miasta – Ostrów 
Tumski: Bazylika Archikatedralna pw. Apostołów Piotra i Pawła (Złota Kaplica, 
podziemia, film), Brama Poznania ICHOT – Rezerwat Archeologiczny GENIUS LOCI – 
Muzeum Archidiecezjalne. Przejazd na starówkę poznańską, czas na wytchnienie w 
Brovari (Niewielki Browar – Wielkie Piwo! To browar restauracyjny!). Powrót do 
Puszczykowa, obiadokolacja. Po obiadokolacji prelekcja - spotkanie na sali z leśnikiem 
- pracownikiem Wielkopolskiego Parku Narodowego – prelekcja „Fauna i Flora WPN”, 
nocleg. 
 

Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Poznania, zwiedzanie Rogalowego 
Muzeum*, gdzie poznamy i zobaczymy „Pokaz rogalowo – koziołkowy” -  historia 
rogala, tradycja wypieków rogali świętomarcińskich, sposób przyrządzania, będzie 
również możliwość degustacji i zakupu rogali. Po zwiedzaniu przejście na uroczysty 
korowód – „Imieniny Ulicy Św. Marcina” – tradycyjny KIERMASZ ROGALA, gdzie 
będzie czas na posiłek.  Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez 
Katowice ok. godz. 21.30.  
 
 
 

VERTE 

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


 
 

Świadczenia: 
 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i opłaty parkingowe, 

• 2 x nocleg w OW Lasów Państwowych (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja,  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• przewodnicy po obiektach, 

• prelekcja - spotkanie z pracownikiem Wielkopolskiego PN, 

• rezerwacja zwiedzania obiektów,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł. 

 
 

 

 
 

koszt wycieczki: 416 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 398 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do 8 zwiedzanych obiektów, które wynoszą N - 75 zł, U - 60 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi, tylko w 

usprawiedliwionych sytuacjach). Uczestnicy wchodzą do autokaru według daty wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „Rogal”.  

 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie, ze względu na organizacje wejść do 
zwiedzanych obiektów i warunki atmosferyczne. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 

 
 
 
 


