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Lipnica Murowana – Dobczyce 

 Niedziela Palmowa  
 
 
 

14.04.2019r.  
 
 

      Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 6.45 wyjazd z Katowic (po 
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Kraków, Bochnię do LIPNICY MUROWANEJ. Udział 
w 61 Konkursie PALM WIELKANOCNYCH, na najwyższą palmę wielkanocną – rekord to 
36,04m., rozpoczęcie konkursu - godz. 8.30, Msza św. - godz. 11.00 (kościół św. Andrzeja). 
Lipnica Murowana to - miejscowość osób świętych i błogosławionych, kościół św. Leonarda 
z XIV w. został wpisany na światową listę UNESCO. W trakcie konkursu możliwość degustacji 
i zakupu pysznych wyrobów regionalnych.  

    W drodze powrotnej przejazd do Dobczyc, zwiedzanie zamku królewskiego położonego 
nad Jeziorem Dobczyckim (rzeka Raba). Czas zwiedzania z przewodnikiem ok. 45 min. 

Zamek …usytuowany został na stromej górze, od południowego zachodu urwistej i zgoła 
niedostępnej. U podnóża zamku z płynie rzeka Raba – dziś Zbiornik Dobczycki. Zamek gotycki 
w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku został przekształcony, staraniem Lubomirskich, 
w rezydencję renesansową. Z tego czasu pochodzą herby rodowe, kominek z kolumienką …. 

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

  Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i autostradowe,  

• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  

• rezerwacja wstępu i przewodnik po Zamku w Dobczycach,  

• system słuchawkowy audio tour guide po zamku, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł.  

 
 

 

 

 

koszt wycieczki: 75 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 68 zł 

 

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

Dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów: N – 10 zł, U – 8 zł, w obiektach sakralnych „co łaska”. 
 

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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Lipnica” 

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

