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Impreza Turystyczna numer 62 /2020 

Adrszpadzkie Skały - SKALNE MIASTO 
  Nachod, Broumov, Szczytna      

 
 

23 – 24 maja 2020 r. – 2 dni  
 

 
 

dzień pierwszy – sobota 
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 na trasie Nysa, Kłodzko, Kudowa Słone 
(przekroczenie granicy – zabrać dokumenty !) do miejskości NACHOD - zwiedzanie zamku* (rez. godz. 
11.00, trasa II – komnaty) i browaru PRIMATOR (rez. godz. 14.00, zwiedzanie i degustacja ok. 2 h), 
czas na wytchnienie, możliwość zrobienia zakupów. Przejazd na Ośrodek „Relaks” w Szczytnej – 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

dzień drugi – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Czech do miejscowości TEPLICE NAD METUJĄ 
w Adrszpadzkich Skałach – zwiedzanie „SKALNEGO MIASTA”* (trasa piesza, rejs łodzią po „jeziorze”), 
czas wolny na wytchnienie. Przejazd do Broumova – zwiedzanie miejscowości oraz zabytkowego 
Klasztoru Benedyktyńskiego* - perły europejskiego baroku z wyjątkową średniowieczną kopią Całunu 
Turyńskiego, gdzie przez 200 lat znajdował się Codex Gigas. Czas na posiłek, na zabytkowym rynku. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 

 

ŚWIADCZENIA:  

• przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• zakwaterowanie w OW „Relaks” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• śniadanie (bufet), obiadokolacja,  

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem ,  

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł. 
 

koszt wycieczki: 312 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 296 zł 

 

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

0 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do zwiedzanych obiektów, które wynoszą: 
 N - 600 KCZ, U (+65 ) - 550 KCZ, U (dzieci i młodzież) - 360 KCZ 

wartość korony czeskiej:  1 KCZ = ok. 0,17 zł 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 100 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 32 771 99 74 lub tel. kom. 00 48502 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 „Skalne Miasto”  

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

