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Fabryka Bombek, Podziemia Rynku
Głównego - Sukiennice w KRAKOWIE
26 stycznia 2019r. - sobota
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 8.15 Katowice (po zgłoszeniu)
ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz do siedziby fabryki bombek do miejscowości Bębło
koło Krakowa. W trakcie zwiedzania będzie można zapoznać się z wszystkimi etapami
powstawania bombek, a nawet wykonać samodzielnie swój projekt bombki. Przejazd do
Krakowa, przejście na Rynek do Sukiennic, gdzie mieści się Muzeum Historii Miasta
Krakowa. Zwiedzanie stałej ekspozycji podziemi krakowskich, czyli 700 lat historii handlu
pt. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, to podróż w czasie gdzie przeniesiemy się
w czasy średniowieczne. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, posiłek we własnym
zakresie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.

Świadczenia:
• przejazd autokarem,
• opłaty parkingowe i autostradowe,
• pilot i przewodnik na trasie,
• przewodnik po Fabryce Bombek,
• przewodnik i rezerwacja wstępu do Podziemi Krakowskich,
• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 5000 zł.

Cena wycieczki: 62 zł
Cena wycieczki z rabatem: 56 zł
(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)

*Cena wycieczki nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów, malowania bombki ᴓ 10 cm i systemu
słuchawkowego audio tour guide, która wynosi: N - 35 zł, U – 30 zł (dzieci i młodzież)

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa 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. 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 „bombka”

