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Impreza Turystyczna numer 23 /2019 

UNIEJÓW  Spotkanie Pełne Atrakcji 

PABIANICE - PODDĘBICE 
 

9 – 10 marca 2019 r. – 2 dni  
 
 

Dzień pierwszy – sobota  
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 7.45 – Katowice (po zgłoszeniu) 
ul. Andrzeja. Przejazd przez Częstochowę do PABIANIC – zwiedzanie zabytkowej części miasta: 
stary Rynek, Kościół św Mateusza (związany z Maksymilianem Maria Kolbe), Fabryka Wełny, Dwór 
Renesansowy Kapituły Krakowskiej - muzeum miasta* (działy: oblicza dworu, historii i zawodów 
ginących). Po zwiedzaniu przejście i czas na wytchnienie w „Domu Tkacza”. Przejazd do PODDĘBIC 
do Geotermalnego Parku Zmysłów*, na terenie którego znajduje się Pijalnia Wód Termalnych 
oraz perła renesansu dworków polskich - Pałac Grudzińskiego*.  
Przejazd do hotelu „Gościniec Nad Wartą” w Uniejowie – zakwaterowanie, obiadokolacja, 
wieczorem wspólne Spotkanie Pełne Atrakcji z okazji DNIA KOBIET przy muzyce, nocleg.  

Dzień drugi – niedziela  
Śniadanie. Przejazd do centrum Uniejowa, zwiedzanie od rynku do założenia parkowo – 
zamkowego z XIV wieku z możliwością wejścia na wieżę zamkową*, pobyt na kompleksie 
termalno – basenowym nad Wartą, w otoczeniu zabytkowego parku. W kompleksie termalnym 
znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne z wodą termalno – solankową. Powierzchnia lustra 
wody we wszystkich strefach to łącznie 1500 m2. Pobyt do godzin popołudniowych i wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  

ŚWIADCZENIA:  
• Przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• Pilot - Przewodnik na całej trasie,  

• Zakwaterowanie w hotelu „Gościniec Nad Wartą” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• Rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem ,  

• Obiadokolacja, śniadanie (bufet), wieczór - „Dzień Kobiet”,  

• Ubezpieczenie krajowe w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

koszt wycieczki: 268 zł 

koszt wycieczki z rabatem: 252 zł 
(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów przewodnickich i wstępu* do zwiedzanych obiektów, N - 18 zł, U - 12 zł 
oraz wstępu na baseny termalne - cena grupowa: 3h baseny + 1h restauracja - 42 zł, + sauny - 16 zł (+45min.); 

przekroczenie czasu dopłata 0,50 zł/minutę lub bilet całodzienny baseny 110 zł + sauny 24 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł przy zgłoszeniu, (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU 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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „UNIEJÓW”. 

 

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

