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BIECZ, BINAROWA, CIĘŻKOWICE 
Królewskie Miasto - UNESCO - Skamieniałe Miasto   

 

 

 

20 października 2019 r. (niedziela)  
 

 
      Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z ul. Kościuszki, godz. 7.15 – Katowice (po zgłoszeniu) ul. 
Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Brzesko do Biecza. Zwiedzanie zabytkowej 
miejscowości: Muzeum Ziemi Bieckiej* (Dom z Basztą, Kromerówka, Turma), Kolegiata 
Bożego Ciała (relikwie św. Jadwigi), Ratusz Biecki. Po zwiedzaniu – czas wolny na 
wytchnienie, przejazd do Binarowej. Zwiedzanie kościoła drewnianego z XV w. p.w. Michała 
Archanioła wpisanego na Światową Listę UNESCO w 2003 roku (Kościół posiada 
najcenniejszą polichromię spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski). Przejazd 
do Ciężkowic, przejście przez Skamieniałe Miasto – rezerwat przyrody, czas przejścia ok. 2 h. 
Na trasie przejścia: Lisi Wąwóz, Źródło Zdrowej Wody, Grunwald, Aligator, Pustelnia, 
Piekiełko, Baszta, …. W rezerwacie ochroną prawną objęto szereg wychodni skalnych 
zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego wraz z roślinnością porastającą skały i ich 
otoczeniem. Wychodnie rozrzucone są na długości 700 m począwszy od strzegących od strony 
zachodniej, aż do kulminacji Skałki 367m n.p.m.  
 Powrót przez Brzesko , Kraków, Katowice do Chorzowa ok. godz. 20.30. 

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

 

koszt wycieczki: 90 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 82 zł 
 

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

*Cena wycieczki nie zawiera kosztów przewodnika i wstępu do obiektów: N – 20 zł, U – 12 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 
4 dni roboczych. Zwrot zgodnie z OWU 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 „Biecz” 
Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, decyduje o tym przewodnik.  

Ubiór i wygodne obuwie turystyczne dostosowane do aktualnych warunków pogodowych. 

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

