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Impreza Turystyczna numer 144 /2019 

KRAKÓW – WZGÓRZE ZAMKOWE 
Teatr im. J. Słowackiego 

 

  

 23 listopad 2019r. (sobota)  
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (Tężnie), godz. 8.15 – Katowice (po 
zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Krakowa. Tematem wycieczki będzie zwiedzanie 
WAWELU - Zamku Królewskiego*. Ekspozycje stałe: Prywatne Apartamenty 
Królewskie (23zł/18zł), Sztuka Wschodu (8zł/6zł), Skarbiec Koronny i Zbrojownia 
(20zł/12zł). W trakcie zwiedzania, czas na wytchnienie w kawiarence wawelskiej. 

Po zwiedzaniu – przejście na rynek krakowski. Czas na posiłek, we własnym zakresie. 
Przejście do Teatru im. J. Słowackiego na godz. 17.00 (Duża Scena), udział w spektaklu 
„Stary Testament - Reanimacja”, wg autora i reżyserii Agaty Dudy Gracz. Scenariusz 
inspirowany Starym Testamentem. Czas spektaklu – 140 min. Premiera – 05.05.2018r.  

UWAGA! SPEKTAL dla widzów dorosłych! Więcej na: www.teatrwkrakowie.pl  
Po spektaklu powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.15.  

Świadczenia: 

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik po Zamku Królewskim, 

• rezerwacja miejsca na spektakl w Teatrze im. J. Słowackiego**,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp.  5000 zł.  
 

 koszt wycieczki: 72 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 65 zł 
 

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

 

Koszt wycieczki nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów  
*wejście na wystawy bezpłatnie pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Kultury,  

oraz udziału w spektaklu koszt N – 70 zł , U – 60 zł 
**do 5.11.2019 gwarantujemy bilety na spektakl, po tym terminie tylko za potwierdzeniem telefonicznym. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota (łącznie z 
udziałem w spektaklu) na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu (w przypadku rezygnacji, zwrot 

zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

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 „Wawel” 

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

