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Piątek- dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7.15 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Zawiercie, Jędrzejów do miejscowości 
UJAZD (zwiedzanie zamku Krzyżtopór*), OPATOWA (zwiedzanie romańskiej kolegiaty* 
pw. św. Marcina, i trasy podziemnej* z początku XIII w.). Przejazd  do miejscowości Oblasy 
na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
Sobota - dzień drugi 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie: JANOWIEC – zamek i dwór* Firlejów, PUŁAWY – Pałac 
- Muzeum Czartoryskich*, „Świątynia Sybilli”, Domek Gotycki, KAZIMIERZ DOLNY - Fara 
kościelna*, zabytkowe centrum, rejs* statkiem po Wiśle.  
Powrót na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
Niedziela  - dzień trzeci 
Śniadanie. Przejazd do SANDOMIERZA, zwiedzanie zamku*, katedry, Bramy 
Opatowskiej*, przejście trasą podziemną* oraz zabytkowego centrum miasta, czas wolny 
na posiłek we własnym zakresie.  
Wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa przez Katowice. Przyjazd ok. godz. 20.30 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• 2 noclegi w OW „Oblasówka” (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 - śniadania i 2 – obiadokolacje, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów i przewodnicy po obiektach, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• System słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia  5000 zł.  
 

 

 

koszt wycieczki: 418 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 398 zł 

 

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

*Koszt wycieczki nie zawiera ceny rejsu i wstępu do 12 zwiedzanych obiektów, cena wstępu:  N – 125 zł, U – 95 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
 przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych 

 (w przypadku rezygnacji, zwrot wpłaty zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  
 

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 „Renesans” 
 

 

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

