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Impreza Turystyczna Numer 168 /2019 

KRAKÓW, Żywe Muzeum Obwarzanka, 

   CYBERTEKA, Miasteczko Wigilijne 
 

15.12.2019r. (niedziela)  
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (tężnie), godz. 8.15 - Katowice 
(po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Krakowa, gdzie poczujemy magię świąt 
zwiedzając:  Żywe Muzeum Obwarzanka (historia produkcji obwarzanka sięga 1394 
roku i jest związana z obwarzaniem ….), Pałac Krzysztofory - Cyberteka (to wystawa 
ukazująca rozwój przestrzenny i urbanistyczny Krakowa od lokacji po XX wiek), 
Miasteczko Wigilijne, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy (na Rynku czas wolny). 
O godz. 16.00 na Małym Rynku odbędzie się 74 Lekcja Śpiewania, gdzie każdy 
z uczestników otrzymuje bezpłatnie śpiewnik z wykonywanymi pastorałkami 
i kolędami (pierwszą kolędę podobno zaśpiewał św. Franciszek, w Polsce były już 
znane w XV wieku … ). Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30.  

 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik po Muzeum Obwarzanka!, 

• rezerwacja wstępu do MHMK – Cyberteka, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 5000 zł. 
 

 

koszt wycieczki: 64 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 58 zł 
 

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

 

 

 

 

 

 

*Dodatkowo na wstępy i oprowadzanie po wystawie w MHMK:  N - 30 zł, U - 25 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „Cyberteka” 

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

