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Impreza Turystyczna numer 61 /2020 

Europejski Szlak Zamków i Pałaców Dolnego Śląska 
Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Bolesławiec 

zamki - Kliczków, Czocha, rejs czy browar … 
 

 

15 – 17 maja 2020 r. – 3 dni  
 

 

Dzień pierwszy – piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu:  godz. 6.45 

– Katowice (ul. Andrzeja), godz. 7.05 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd autostradą 

A4 na trasie Opole, Wrocław do niewielkiej miejscowości Kliczków, gdzie zwiedzimy 

zamek* z końca XIII w. położony nad rzeką Kwisą wśród Borów Dolnośląskich. 

Przejazd do zabytkowej miejscowości Lwówek Śląski znanej z gotycko – 

renesansowego ratusza w rynku, kościoła WNMP z XIII w., średniowiecznych murów 

obronnych wraz z basztami, mostu kamiennego z 1558 roku i Browaru* „Lwówek”, 

który zwiedzimy i zdegustujemy smak piwa regionalnego. W trakcie zwiedzania - czas 

na wytchnienie. Przejazd Gryfowa Śląskiego, obiadokolacja w restauracji 

i zakwaterowanie w ośrodku „Agro Murena” nad stawami pośród lasów, nocleg. 

Dzień drugi – sobota 
Śniadanie, przejazd do centrum Gryfowa Śląskiego, zwiedzanie miejscowości, 

a następnie do zamku Czocha*, położonego na granicy Dolnego Śląska i Łużyc nad 

Zalewem Leśniańskim na Kwisie. Zamek zbudowany jest z bazaltu, owiany licznymi 

legendami i tajemnicami, a z wieży rozciąga się wspaniały widok na całą okolicę. Czas 

na wytchnienie, rejs statkiem* po jeziorze Leśniańskim. Przejazd do Lubania, miasta 

położonego na międzynarodowym Szlaku św. Jakuba, z murami obronnymi, 

renesansowym ratuszem (Muzeum Regionalne*), basztą Bracką, czy zabytkowym 

słupem pocztowym z 1725 r. Powrót do Gryfowa Śląskiego – obiadokolacja, nocleg. 

Dzień trzeci – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Lubomierza, zwiedzanie zabytkowej części 

miasta (liczy obecnie aż 1914 os.) w tym Muzeum „Kargula i Pawlaka”*. Przejazd do 

Bolesławca, znanego z wyrobów ceramicznych (Muzeum Ceramiki* z działem 

historycznym miasta), zabytkowej zabudowy starego miasta, Bazyliki Wniebowzięcia 

NMP, murów obronnych i zabytkowego mostu kamiennego. Po zwiedzaniu czas na 

zabytkowym rynku, na posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogą powrotną. 

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  

VERTE ! 
 

 

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


 

ŚWIADCZENIA:  
• przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• zakwaterowanie w ośrodku „Agro Murena” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami), 

• 2 x śniadanie serwowane w hotelu, 

• 2 x obiadokolacja z napojem w restauracji,  

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie krajowe w Signal Iduna,  suma ubezpieczenia 10 000 zł, 

• podatek VAT. 
 
 

 

koszt wycieczki: 518 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 498 zł 
 

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

0 

 
 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów rejsu i wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 110 zł, U - 95 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed 

wyjazdem (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne 

w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty 

zaliczki. Uczestnicy wchodzą do autokaru według dat wpłaty zaliczek,  

zasada ta obowiązuje tylko w Chorzowie, należy być 15 min przed wyjazdem.  
 

 

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 „Gryfów Śląski”. 
 

 


