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Impreza Turystyczna numer 37 / 2020 

WADOWICE – w 100 rocznicę urodzin ! 

Szlakiem Jana Pawła II 
 

 

18 kwietnia 2020 r. – sobota 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), po zgłoszeniu –  
godz. 8.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd do Wadowic - zwiedzanie miejsc związanych 
z życiem Karola Wojtyły, który urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku.  
Szlak „śladami papieża” poprowadzi nas ulicami miasta, gdzie odwiedzimy i zobaczymy 
11 miejsc związanych z latami młodzieńczymi, okresem dorastania i kształtowania się 
relacji międzyludzkich. Obiekty na Szlaku związane z JPII: Dom Rodzinny*, Bazylika 
Mniejsza, Muzeum Miejskie* „Wadowice - miasto w którym wszystko się zaczęło”, 
dawna Szkoła Powszechna i Gimnazjum, Cukiernia Hagenhubera, Klasztor Ojców 
Karmelitów, kościół św. Piotra Apostoła, Koszary 12 Pułku Piechoty … . W trakcie 
zwiedzania, czas na KREMÓWKI, a po zwiedzaniu czas na posiłek we własnym zakresie.   
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice, ok. godz. 19.00.  

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• usługa przewodnika terenowego,  

• rezerwacja, przewodnik po Muzeum Dom Rodzinny,  

• rezerwacja zwiedzania Muzeum Miejskiego, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma bezp. 10 000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 68 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 62 zł 
 

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

      Dodatkowo na wstęp do obiektów: N- 28 zł, U – 21 zł  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (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.   
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 „Wadowice”  

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

