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Impreza Turystyczna numer 45 /2019 

KROSNO, JASŁO, IWONICZ ZDRÓJ 
Karpacka Troja, Zamek Odrzykoń, Św. Jan z Dukli 

 
 
 
 

6 – 7 kwietnia 2019 r. – 2 dni  
 

Sobota  

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 6.45 – Katowice (po zgłoszeniu) 
ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków do skansenu – Karpacka Troja* koło Jasła – 
zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd na zamek Odrzykoń* – zwiedzanie wraz z muzeum, 
a następnie przejazd do Centrum Dziedzictwa Szkła* w Krośnie (pokazy hutnicze, zdobienie 
szkła, film, malowidło 3D, piwnice przedpróżne, szkło w fizyce). Przejazd na miejsce 
zakwaterowania do hotelu TWIST, obiadokolacja, nocleg. Dla aktywnych Krosno nocą. 

Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do zabytkowego centrum Krosna, zwiedzanie Muzeum 
Podkarpackiego*, przejazd do Dukli zwiedzanie Sanktuarium św. Jana z Dukli i Muzeum 
Historycznego* (bitwy z okresu I i II Wojny Światowej), przejazd do uzdrowiska Iwonicz Zdrój – 
zwiedzanie z degustacją wód mineralnych Karol 2 , Klimkówka 27, Iwonicz 11 w zabytkowej 
pijalni wód. Czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do 
Chorzowa przez Katowice. Przyjazd ok. godz. 20.30  

ŚWIADCZENIA:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot - Przewodnik na całej trasie,  

• zakwaterowanie w hotelu „TWIST” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem ,  

• obiadokolacja, śniadanie (bufet), 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

koszt wycieczki: 272 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 258 zł 
(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

Dodatkowo: na wstępy* do zwiedzanych obiektów, N - 75 zł, U - 60 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu 
 (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 „TROJA”.  

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

