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Impreza Turystyczna numer 44 /2019 

WARSZAWA: starówka, 
Muzeum Historii Żydów Polskich 

 
 
 

26.05.2019r. – niedziela  
 
 
 

 Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 6.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Warszawy do Muzeum Historii 
Żydów Polskich na godz. 11.30 i 12.00 (rezerwacja dla 2 grup). Zwiedzanie wystawy 
stałej z przewodnikiem pt. „Odkryj historię polskich Żydów” zajmuje ok. 2 godz. 
Po zwiedzaniu przejazd do centrum miasta, przejście na Warszawską Starówkę. 
Przejście na trasie: Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, 
Krakowskie Przedmieście, kościół św. Anny, Kolumna Zygmunta III Wazy, Zamek 
Królewski, Barbakan, Stare Miasto - gdzie przewidziany jest czas wolny na posiłek.  

 Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 22.00. 
 

Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich 
kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. 
także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji), aż po 
historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP, opisuje wkład Żydów w rozwój 
polskiej kultury, nauki i gospodarki. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, 

• pilot i przewodnik na trasie, 

• przewodnik po Muzeum Historii Żydów Polskich, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• opłaty parkingowe i drogowe, 

• ubezpieczenie Signal Iduna suma ubezp. 5000 zł. 
  

koszt wycieczki: 123 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 115 zł 
 

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

 

Dodatkowo bilet wstępu do muzeum MHŻP (wystawa stała) : N - 15 zł , U - 10 zł 
 

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 „Polin” 

http://www.chorzow.travel.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Rzeczpospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzeczpospolita

