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Impreza Turystyczna numer 27 /2019 

POŻEGNANIE KARNAWAŁU 
BĘDZIN cz. 2, ZAWIERCIE, PODLESICE 

 

 

2 marzec 2019r. (sobota)  
 

 
 

Wyjazd o godz. 10.00 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 10.15 – Katowice (po 
zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do BĘDZINA, zwiedzanie magicznych miejsc cz. 2 obejmuje 
Podziemia Będzińskie* (schrony z II wojny światowej), Dom Modlitw „Mizrachi”*, wzgórze 
zamkowe i mury obronne. Przejazd do Zawiercia, czas na wytchnienie w Karczmie „U Stacha” 
przy mini browarze, a następnie przejazd do Podlesic do Zajazdu Jurajskiego, gdzie odbędzie 
się zabawa taneczna NA POŻEGNANIE KARNAWAŁU (mile widziane stroje karnawałowe – 
konkurs, wybór Królowej i Króla balu). 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. … godz. 23.30.  
 

Zabawa KARNAWAŁOWA to min. 5 godzin szaleństwa przy muzyce DJ, w trakcie której 
będzie obiadokolacja (zupa jarzynowa, ziemniaki opiekane, warkocz z ciasta francuskiego z filetem, 
surówka,), zimna płyta (półmisek wędlin, dwa rodzaje sałatek, śledź w oleju, tymbaliki drobiowe, 
jaja w majonezie), półmisek jarski (pomidor, papryka, ogórek), pieczywo, a ponadto: ciasto, woda 
mineralna, sok 0,25l i kawa, herbata bez ograniczeń.  
Dodatkowe „napoje”, to już we własnym zakresie wg. własnego uznania. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• Zabawa Karnawałowa z konkursami,   

• pilot - przewodnik na trasie i po zwiedzanych obiektach, 

• oprawa muzyczna Zabawy Karnawałowej przez DJ,  

• rezerwacja zwiedzania magicznych miejsc w Będzinie*,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezp. 5000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 186 zł 

koszt wycieczki z rabatem: 176 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów:  N – 10 zł, U – 6 zł. 
  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na 
wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, dostępne 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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Karnawał” 

 

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

