
   

     

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 128 / 2019 

Świdnica – Wałbrzych – 

Szczawno Zdrój   

 

31.08 - 1.09.2019 r. – 2 dni 
Sobota  

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa  ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15 z Katowic 
ul. Andrzeja, godz. 7.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd autostradą A4 do Świdnicy. 
Zwiedzanie zaczniemy od ewangelickiego Kościoła Pokoju pw. św. Trójcy (UNESCO) 
i nowego obiektu muzealnego. Przejście na rynek świdnicki – zwiedzanie Muzeum Dawnego 
Kupiectwa (działy: historii miasta i kupiectwa). Krótki odpoczynek na rynku, spotkanie 
z miejscowym przewodnikiem - zwiedzanie miasta oraz Katedry pw. św. Stanisława 
i Wacława. Czas na wytchnienie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.  
Dla niestrudzonych spacer – „Świdnica nocą”, nocleg. 
Niedziela  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do ZAMKU KSIĄŻ – zwiedzanie kompleksowe (zamek - 
90 min., podziemia - NOWOŚĆ !!! - 45 min i palmiarnia). Przejazd do uzdrowiska Szczawno 
Zdrój (pijalnia wód zdrojowych z założeniem parkowym, Dom Zdrojowy, …) Czas na posiłek 
we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  
Świadczenia: 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i opłaty parkingowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• nocleg w hotelu (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• śniadanie, obiadokolacja,  

• przewodnicy po obiektach, rezerwacja zwiedzania obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

 

 

 

koszt wycieczki: 288 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 272 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera wstępu* do zwiedzanych obiektów, które wynoszą N - 75 zł, U - 60 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 (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 „Zamek Książ”.   

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

