
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 97 /2019 

SZLAK PIASTÓW: Ostrów Lednicki, Poznań, 

Kruszwica, Gniezno, Biskupin, Wenecja  

 

 

 

26 - 28.07.2019 r. – 3 dni 
 

piątek – dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 6.15 – Katowice (po zgłoszeniu) 
ul. Andrzeja. Przejazd do Poznania (Archikatedra Piotra i Pawła - Złota Kaplica Piastów, podziemia, 
film), przejazd do Ostrowa Lednickiego (Muzeum Pierwszych Piastów Polskich*, przeprawa 
promem na wyspę na Jeziorze Lednickim - grodzisko i Wielkopolski Park  Etnograficzny*).  
Przejazd do Mogilna, zakwaterowanie w OSiR, obiadokolacja, nocleg.  
sobota – dzień drugi 
Śniadanie. Przejazd do Gniezna, zwiedzanie Muzeum Początku Państwa Polskiego* przejście do 
katedry Gnieźnieńskiej* (drzwi, wieża, katedra), czas na wytchnienie. Przejazd do Biskupina 
zwiedzanie muzeum* i rezerwatu archeologicznego z przewodnikiem. Przejazd kolejką 
wąskotorową* do Wenecji – zwiedzanie muzeum Kolei Wąskotorowych i ruin zamku Diabła 
Weneckiego*. Powrót do Mogilna, obiadokolacja, nocleg. Wieczorem ognisko „integracyjne”. 
niedziela – dzień trzeci 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd Strzelna (Rotunda Św. Prokopa i ponorbertański kościół 
Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny). Przejazd do Kruszwicy – zwiedzanie „Mysiej wieży”* 
i rejs* po Jeziorze Gopło. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie przerwa na posiłek we własnym 
zakresie. Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 
ŚWIADCZENIA:  

• przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe  

• zakwaterowanie w OSiR Dworek Gozdowo (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• 2 x śniadanie (bufet), 2 x obiadokolacja, ognisko integracyjne, 

• pilot - przewodnik  na całej trasie,  

• przewodnicy po obiektach, system suchawkowy audio tour guide, 
•  ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia  5000 zł. 
 

 

 
 

koszt wycieczki: 412 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 394zł 

 

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

 

*Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu, rejsu, promu i kolei, które wynoszą: N - 125 zł, U - 90 zł 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 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. 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 „Gniezno”.  
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie, ze względu na organizacje wejść do 
zwiedzanych obiektów i warunki atmosferyczne.  
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