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Impreza Turystyczna numer 55 /2019 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 ŚW. KRZYŻ – NOWA SŁUPIA 
   

 

 4 maja 2019r. – sobota 
 

 

 Wyjazd o godz. 6.45 z Chorzowa  - ul. Kościuszki, godz. 7.00 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd przez Zawiercie, Jędrzejów, Kielce na parking 
do Szklanej Huty.  Przejście piesze wygodną drogą ok. 2 km  na Święty Krzyż (możliwy 
wjazd kolejką kołową – 5 zł). Zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego* 
(z przewodnikiem - oprowadzają bracia zakonni) wraz z Kaplicą Relikwii*, Kryptą 
Jeremiego Wiśnickiego* i Muzeum Misyjnego, oraz wieży*. Przejście do Muzeum 
Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego* (ekspozycja przyrodnicza 
i więzienna). Zejście Drogą Królewską (niebieski szlak turystyczny) do Nowej Słupi – 
zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego* wraz z Centrum 
Kulturowo – Archeologicznym*.  Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, czyli posiłek we 
własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną.  
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i drogowe,  

• usługa pilota - przewodnika terenowego,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 5000 zł. 
 

 

koszt wycieczki: 82 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 75 zł 
 

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

DODATKOWO: na wstępy* do zwiedzanych obiektów: N – 35 zł, U – 25 zł 
Uczestnicy wyjazdu powinni posiadać wygodne obuwie turystyczne oraz ubiór dostosowany 

 do obiektów sakralnych i aktualnych warunków atmosferycznych. 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie  
przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

(w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 
 

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 „Święty Krzyż”. 

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

