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Impreza Turystyczna numer 49 /2019 

AKTYWNE ŚWIĘTA WIELKANOCNE  

PIENINY - SZCZAWNICA 
 

 

 
 

19-22.04.2019 r. – 4 dni  

 
piątek 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 8.15 wyjazd z Katowic (po 
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Oświęcim, Kalwaria Zebrzydowska, Myślenice - 
Krościenko - Szczawnica. Na trasie zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej (Sanktuarium 
Maryjno - Pasyjne wpisane w 1999 r. na światową listę UNESCO) oraz Myślenic (Muzeum 
Niepodległości z działami; wnętrza mieszkalne, etnografia, archeologia, czas na wytchnienie 
na zabytkowym rynku). Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym „Szaley I”, obiadokolacja, 
aklimatyzacja, nocleg.  

sobota 
Śniadanie, rano dla aktywnych, wyjazd na wycieczkę fakultatywną do Jaworek. Przejście 
rezerwatem przyrody „WĄWÓZ HOMOLE” (przejście piesze szlakiem zielonym), a następnie 
czas na wytchnienie w „Muzycznej Owczarni”. Powrót do Szczawnicy przez Szlachtową 
(najdalej wysunięta Cerkiew na zachód z XX w.). Po południu wypoczynek w uzdrowisku, 
obiadokolacja. Wieczorem wspólny „Wieczór Planszowych Gier Towarzyskich”, nocleg. 

niedziela  
Wielkanocne śniadanie, przejście (5 min.) do kościoła pw. Św. Wojciecha na Mszę 
Wielkanocną o godz. 10.30. Po mszy spacer po uzdrowisku Szczawnicy – Park Dolny, Park 
Górny, deptak nad potokiem Grajcarek. Obiadokolacja, wypoczynek, nocleg.  

poniedziałek  
Śniadanie, „lanie wody”, czyli tradycje świąteczne wiecznie żywe, aktywny wypoczynek – 
przejazd kolejką krzesełkową na Palenicę 722m n.p.m., zejście lub zjazd do Szczawnicy 
(w zależności od pogody). Powrót do obiektu, czas na obiad, wykwaterowanie, wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
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Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot – przewodnik beskidzki, na trasie przejazdu i w Szczawnicy,  

• wstęp i przewodnik po Muzeum Niepodległości w Myślenicach, 

• 3 noclegi „OW Szaley I” (pok. 2-3-4 os., wc, łazienka, TV, WiFi), 

• 2 x śniadania, 3 x obiadokolacje dwudaniowe z napojem, 

• śniadanie świąteczne, bufet kawowo–herbaciany, wypieki świąteczne, 

• obiad dwudaniowy w „Lany Poniedziałek”, 

• opłata klimatyczna,  

• świąteczny upominek Wielkanocny, 

• wycieczka fakultatywna, 

• wieczór „ Planszowych Gier Towarzyskich”, 

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

• podatek VAT. 
 
 
 

                             koszt wyjazdu:  695 zł (dzieci 3 - 12 lat: 570 zł) 

  koszt wyjazdu z rabatem:  665 zł (dzieci 3 - 12 lat: 550 zł) 
 

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

Dodatkowe informacje:  
 

Koszt wyjazdu nie obejmuje kosztów wstępu do obiektów sakralnych, PPN, jak i przejazdu kolejką na Palenicę. 
Osoby wypoczywające aktywnie, obowiązkowo obuwie i ubiór turystyczny, dostosowany do aktualnych 

warunków atmosferycznych. 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem (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. 

O kolejności wejścia do autokaru decyduje data wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
   

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 „Wielkanoc” 
 

 

 Ośrodek Wypoczynkowy „SZALEY I”, usytuowany jest w samym sercu uzdrowiska 

Szczawnica - Parku Górnym, a z okien ogólnodostępnych tarasów rozpościera się widok na 
panoramę Szczawnicy oraz górę i kolejkę Palenica - SKI. To szczególne miejsce, które zapewnia 
wypoczynek w ciszy i spokoju. Pokoje wyposażone są w TV, czajnik, szklanki, talerze, ręczniki 
oraz sztućce. Na terenie obiektu dostępny jest stół do ping ponga, świetlica z dużym TV, mini 
siłownia, zadaszony taras, miejsce do grillowania oraz do gry w siatkówkę czy badmintona. 

 Dla bardziej aktywnych, w odległości 500 m od obiektu jest Park Wodny – SOLAR, gdzie 
można skorzystać z basenu rekreacyjnego, wanny z masażami podwodnymi typu SPA 
z podgrzewaną wodą, przeciwprądem, zjeżdżalnią, wodospadem, dzikim źródłem, 
wieloosobową ławeczką masującą, jak i dodatkowe atrakcje dla dzieci.  

 Park wodny czynny 10.00- 21.00. Bilety godzinne U-15zł, N-18zł. 

ZAPRASZAMY 


