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Impreza turystyczna numer 67 / 2020 

Kromieryż – miasto UNESCO  
BAROKOWY KLEJNOT ŚRODKOWEJ MORAWY 

 

21 czerwca 2020 r. – niedziela 
 

 
 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: 
godz. 7.45 – Katowice (ul. Andrzeja), godz. 8.05 – Gliwice (plac Piastów). Przejazd 
autostradami, przekroczenie granicy z Czechami (zabrać dokumenty!). Przejazd przez 
Ostrawę, Przerów do Kromieryża. Zwiedzanie rozpoczniemy od zabytkowej części miasta              
i Zamku Biskupiego* (trasa: reprezentacyjne sale i komnaty - 90 min., ogród pałacowy 
z mini zoo). Przejście przez założenie „gospodarcze” do  Biskupiego ogrodu kwiatowego* 
(o pow. 64 ha, kolumnada 200m, Rotunda z Wahadłem Foucaulta). Zespół Pałacu 
Arcybiskupiego i Ogrodów został wpisany w 1998 roku na zaszczytną światową Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po zwiedzaniu przejście do zabytkowej strefy miejskiej, 
gdzie znajduje się m.in. ratusz, jak i winiarnie, gdzie przewidziany jest czas wolny na 
posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Powrót do Chorzowa przez Gliwice i  Katowice ok. godz. 20.00.    

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• obsługa pilota - przewodnika na całej trasie i po obiektach,  

• przewodnik i rezerwacja wejścia do zamku, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna KL 25 000 €, NNW 20 000 zł. 
 

 

       

       koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

 

*Dodatkowo na wstęp do zamku i ogrodu pałacowego wraz z Rotundą N: 300 Kč, U (+65): 220 Kč,  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki  30 zł, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu (w przypadku rezygnacji, 
zwrot zgodnie z OWU w imprezach, dostępne w biurze CCIiT). Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z imprezy turystycznej. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.   
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Kromieryż” 

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

