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Impreza Turystyczna numer 111/ 2019 

BIAŁ O WIESKI PN, 
czyli żubry na wyciągnięcie ręki ! 

 

 

26 – 29.09.2019 r. – 4 dni 
 
 

 

czwartek – dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 6.45 wyjazd z Katowic  z ul. Andrzeja (po 
zgłoszeniu). Przejazd do Rawy Mazowieckiej, zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich (wieża) 
i Muzeum Ziemi Rawskiej. Przejazd przez Wołomin Wyszków do Hajnówki. Zakwaterowanie 
w obiekcie hotelowym, obiadokolacja i nocleg. 
piątek i sobota – dzień drugi i  trzeci 

Dwudniowe zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego, Hajnówki i okolic obejmuje: Muzeum 
Przyrodnicze – Leśne BPN, Park Pałacowy, pokazowy Rezerwat Żubrów, przejście do „Dębów 
Królewskich”, przejazd kolejką wąskotorową po Białowieży, Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej, Sobór Świętej Trójcy, Parku Miniatur Ziemi Podlaskiej. 
niedziela – dzień czwarty 
Wykwaterowanie. Przejazd na Górę Grabarkę (Prawosławna Góra Krzyży, Monastyr) i do 
miejscowości Liw, zwiedzanie zamku oraz zbrojowni. Na trasie przerwa na posiłek we własnym 
zakresie. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• przewodnik po Białowieży i obiekcie muzealnym*, 

• 3 noclegi w Hajnówce „Wrota Lasu” (pokoje 2-3 os., wc, łazienki), 

• 3  x śniadania, 3 x obiadokolacja, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł. 
 

koszt wycieczki: 608 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 588zł  

 

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

 

Dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów: N - 95 zł; U (dzieci, młodzież i +65) - 65 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (zwrot zgodnie z OWU 
w Imprezach Turystycznych, dostępne w biurze), pozostała kwota na dwa tygodnie 

przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

Zapisy i informacji udziela biuro  32 77 199 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 „Żubr” 

 

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zamianie ze względu na dostępność zwiedzanych obiektów. 

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

