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Impreza turystyczna nuner 34 /2020 

Lipnica Murowana – Nowy Wiśnicz 

 Niedziela  Palmowa 
 

5 kwietnia 2020r.  
 

      Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), godz. 6.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Kraków, Bochnię do LIPNICY 
MUROWANEJ. Udział w 62 Konkursie PALM WIELKANOCNYCH, na najwyższą palmę 
wielkanocną – nowy rekord z 2019 r. to 37,78 m., rozpoczęcie konkursu - godz. 8.30, Msza 
św. - godz. 11.00 (kościół św. Andrzeja). Lipnica Murowana to - miejscowość osób 
świętych i błogosławionych, kościół św. Leonarda z XIV w. został wpisany na światową 
listę UNESCO. W trakcie konkursu możliwość degustacji i zakupu pysznych wyrobów 
regionalnych.  

Przejazd do NOWEGO WIŚNICZA, zwiedzanie Zamku Kmitów i Lubomirskich, 
obejmuje: sale zamkowe, kaplicę, kryptę grobową Lubomirskich, wystawę Pompa 
Funebris oraz ekspozycje prof. Czesława Dzwigaja. Przejście do Parku 400-lecia 
(NOWOŚĆ!), gdzie znajduje się Park Miniatur 9 zamków (Krzyżtopór, Łańcut, Stara 
Lubowla, Krasiczyn, …) związanych z Lubomirskimi i Kmitami.  

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

  Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i autostradowe,  

• obsługa pilota – przewodnika na trasie,  

• rezerwacja wstępu i przewodnik po Zamku w Nowym Wiśniczu,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł.  

 
 

koszt wycieczki: 82 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 75 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Dodatkowo: wstęp na zamek w Nowym Wiśniczu koszt: N – 32 zł, U – 20 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 

możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  
 

 

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 „Lipnica” 

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

