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Impreza Turystyczna numer 96 /2020 

KRAKÓW – LAS WOLSKI 
Od Kopca Kościuszki po ZOO 

 
 
 

12 września 2020r. – sobota 
 
 
 

 Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), godz. 8.15 wyjazd z Katowic 

(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd autostradą do Lasu Wolskiego w Krakowie.  

Zwiedzanie zaczniemy od KOPCA KOŚCIUSZKI*: Kaplica Bł. Bronisławy i Kolumbarium, 

wystawa „Twierdza a miasto Kraków 1846-1918” i Figury Woskowe „Polaków drogi do 

wolności”, panorama na Kraków. Przejazd na Bielany i przejście do Klasztoru – Eremu 

Kamedułów (zwiedzanie ograniczone dla niewiast, Kościół Wniebowzięcia NMP). Przejście 

piesze ok. 40 min, przez Las Wolski do KOPCA PIŁSUDSKIEGO  (na trasie: polana Bielańska, 

kapliczka, Ostra Góra, przeł. Janasówki) i dalej ok. 20 min. do Ogrodu Zoologicznego*, gdzie 

będzie czas na wytchnienie. Powrót do Chorzowa przez Kraków, Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty autostradowe i parkingowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik miejski po Krakowie,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA, suma ubezpieczenia 10 000 zł.  
 

 

koszt wycieczki: 84 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 77 zł 
 

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

 

*DODATKOWO: na wstęp grupowy do zwiedzanych obiektów: N - 32 zł, U - 25 zł, 
a w obiektach sakralnych „co łaska”.  

 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste środki 
ochrony (maseczka), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, a przy korzystaniu z sytemu 

słuchawkowego audio tour guide zalecamy używanie własnych słuchawek. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem  
(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 „Las Wolski”. 
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