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KŁODZKO: TWIERDZA BEZ TAJEMNIC 

od CASTELLUM po POWÓDŹ  
 
 

9 sierpień 2020r. – niedziela  
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd 
autostradą A4 przez Nysę, Paczków do Kłodzka. Zwiedzanie miasta obejmuje: zabytkowy 
układ urbanistyczny historycznej części miasta, Twierdzę Kłodzką* (część naziemną), 
Podziemną Trasę Turystyczną*, Kolegiatę Wniebowzięcia NMP, Kolumnę Wotywną, 
zabytkowy budynek ratusza miejskiego z Lwią fontanną, Most gotycki św. Jana, 
zachowane mury obronne, … . W trakcie zwiedzania przewidziany czas wolny na posiłek 
we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Chorzowa przez Gliwice, 
Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe, autostradowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 10 000 zł.  

  

UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony,  
jak również bezwzględne przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

 

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N – 40 zł, U – 30 zł ! 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem - aktualizacja 
kosztów wycieczki (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, dostępne w biurze CCIiT).  

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 „Kłodzko” 

KOSZTY WYCIECZKI dotychczasowe przy obostrzeniach  autokarowych 

Koszty normalne 92 zł 132 zł 
Koszty z rabatem  

(skł. PTTK 2020, karta turysty CCIiT) 84 zł 124 zł 

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

