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Impreza turystyczna numer 131/2019 

TYNIEC -                  - Kraków 
 

Opactwo Benedyktynów, REJS statkiem 
 
 

7 września 2019 r. (sobota)  
 

 
      Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 7.45 – Katowice (po 

zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Tyńca, gdzie na wyniosłej skale wapiennej znajduje się 

Opactwo Benedyktyńskie. Zwiedzanie Opactwa i muzeum o godz. 10.00 (z przewodnikiem 

klasztornym), możliwość zakupu produktów benedyktyńskich (piwo, nalewki, wypieki czy 

herbatki ziołowe), następnie o godz. 12.00 rejs statkiem - 1,5 h do Krakowa. Przejście Drogą 

Królewską na rynek, gdzie będzie czas wolny na posiłek we własnym zakresie. 

     Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.30. 

TYNIEC – dawna podkrakowska wieś, która w 1973 r. została włączona do Krakowa. Znajduje się w części 

zachodniej miasta, na prawym brzegu Wisły i wchodzi w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Tyniec znany jest głównie 

dzięki znajdującemu się tu klasztorowi benedyktynów istniejącemu od 1044, który należy do najstarszych i 

najbogatszych zakonów w Polsce. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik po Opactwie Benedyktyńskim,  

• rezerwacja zwiedzania muzeum i Opactwa Benedyktyńskiego,  

• rejs z TYŃCA do KRAKOWA, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 136 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 124 zł 
 

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

DODATKOWO: zwiedzanie opactwa i muzeum w Tyńcu: N- 10 zł, U – 8 zł 
 

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

Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych - dostępne w biurze). 
 

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 „Tyniec” 
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