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CHOCHOŁÓW  
krajoznawczo i wypoczynkowo 

 

 
 

9 maja 2020r. – sobota  
 
 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (Tężnie), godz. 7.15 wyjazd z Katowic 

(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 i „zakopianką” do miejscowości 

CHOCHOŁÓW. Część krajoznawcza obejmuje zwiedzanie zabytkowej drewnianej zabudowy - 

„Dom z jednej Jodły”, Muzeum Powstania Chochołowskiego*, Muzeum Torfowisk* 

(NOWOŚĆ !!!), kościół pw. św. Jacka. Część wypoczynkowa, to 3 godzinny relaks na 

kompleksie basenów termalnych – CHOCHOŁOWSKIE TERMY !!! do godz. 16.30 -17.00. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Istnieje możliwość pobytu całodniowego na basenach termalnych bez części 

krajoznawczej. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, 
• pilot i przewodnik na trasie,  
• opłaty parkingowe i drogowe,  
• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 
• rezerwacja wejścia na Chochołowskie Termy, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma bezp. 10 000 zł. 

  
 
 

koszt wycieczki: 78 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 70 zł 

 

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

 
 

  

BASENY TERMALNE – CHCHOŁOWSKIE TERMY   

więcej na: www.chocholowskietermy.pl (cena grupowa min. 15 osób.) 

Czas wstępu / osoba dorosła seniorzy 60+ dzieci 3-18 lat 

3 h 59 zł (50 zł) 49 zł (41 zł)  45 zł  (33zł) 

bez limitu 79 zł (67 zł) 69 zł  (59 zł) 55 zł  (41 zł) 

 

*Dodatkowy koszt wstępu do zwiedzanych obiektów i usługi przewodnickiej: 15 zł / os. 
Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 

4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot, zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 
 

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 „Chochołów” 

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

