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Impreza Turystyczna numer 80/2020 

POZNAŃ & PAŁACE WIELKOPOLSKI 
Gołuchów, Kórnik, Rogalin, Puszczykowo 

 

 

 

 

24 – 26.07.2020 r. – 3 dni 
 

 
 

Piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: godz. 6.45 
z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd przez Kluczbork, do 
przejazd do Gołuchowa, zwiedzanie założenia parkowo – zamkowego Izabeli Czartoryskiej 
– Działyńskiej*. Przejazd do Kórnika zwiedzanie zespołu zamkowo – parkowego, czyli 
zamek* (zał. w XIII w., podarowany przez wnuka Tytusa, Władysława Zamoyskiego – 
narodowi polskiemu) i arboretum* (największe i najstarsze w Polsce zał. przez Tytusa 
Działyńskiego, ponad 3500 różnych okazów), czas na wytchnienie. Przejazd do Puszczykowa, 
zakwaterowanie w OW nad Wartą, obiadokolacja i nocleg. 

Sobota  
Śniadanie. Przejazd do stolicy Wielkopolski - Poznania, zwiedzanie zabytkowej części starego 
miasta, śródmieścia i Ostrowa Tumskiego. (wzgórze zamkowe, taras widokowy*, Pałac 
Działyńskich, Pałac Górków, Bazylika Archikatedralna św. Piotra i Pawła z podziemiami* i 
Złotą Kaplicą, Muzeum Archikatedralne* – dawna Akademia Lubrańskiego, Ratusz Miejski - 
koziołki poznańskie, Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka MB Nieustającej Pomocy – koncert 
organowy. W trakcie zwiedzania - czas na wytchnienie z „rogalami poznańskimi”. Powrót do 
Puszczykowa, obiadokolacja, wieczorem w miarę możliwości ognisko – grill, nocleg. 

Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera* 
w Puszczykowie. Przejazd do Rogalina zwiedzanie założenia pałacowo – parkowego wraz 
z powozownią, Galerią portretów i Gabinetem londyńskim, dziś to Muzeum Narodowe* 
utworzone w siedzibie rodowej Raczyńskich, znanych m.in. z dębów rogalińskich (ok. 2000 
okazów) i kościoła św. Marcelina. Czas na posiłek i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.30.  
 
 
 
 

 
 

VERTE 

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


 

Świadczenia: 
 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i opłaty parkingowe, 

• 2 x nocleg w OW Lasów Państwowych (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 

• wieczorne integracyjne ognisko, 

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• przewodnicy po obiektach, 

• rezerwacja zwiedzania obiektów, 

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

• podatek VAT. 
 

 

 
 

 

koszt wycieczki: 598 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 575 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do 12 zwiedzanych obiektów, które wynoszą N - 125 zł, U - 90 zł,  
a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 

Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki, rękawiczki), jak również zalecamy używanie własnych słuchawek 

przy korzystaniu z sytemu audio tour guide, jak również bezwzględne przestrzeganie aktualnych 
regulaminów zwiedzanych obiektów. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „Poznań”.  

 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie, ze względu na organizacje wejść do 
zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i sanitarne 

 
 
 
 


