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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 105 /2020 

TORUŃ: od grodu Kopernika 

      do smacznych pierników w dwa dni   
 
 
 
 
 

17-18 październik 2020 r. 
 
 

 

 

1 dzień sobota 

Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu –  

godz. 6.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd autostradą A1 do Torunia. 

Zwiedzanie historycznej części starego miasta obejmuje: Krzywą Wieżę, Bramę 

Klasztorną, Basztę Gołębnik, Katedrę śś. Janów, Dom Eskenów* (Muzeum Historii 

Torunia), otoczenie rynku staromiejskiego wraz z Ratuszem Staromiejskim* 

(Muzeum Okręgowe) i wieżą ratuszową (40 m – Toruń z lotu ptaka), czas na 

wytchnienie. Przejazd do hotelu Refleks w Toruniu, obiadokolacja.  

Dla wytrwałych spacer „Toruń nocą !” pieszo ok. 2 h., nocleg.  
 

 

2 dzień niedziela 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II (oprowadzają Ojcowie Redemptoryści), Kaplicy 

Pamięci i nowo otwartego ! Parku Pamięci. Powrót do zabytkowej części starego 

miasta zwiedzanie: Rynek Nowomiejski, Kościół św. Jakuba, Zamek Krzyżacki*, 

Dwór Mieszczański, mury obronne, Dom Mikołaja Kopernika* (muzeum).  

Czas na posiłek na zabytkowym rynku miasta, wyjazd w drogę powrotną.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00. 

 
 

VERTE ! 

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


 
ŚWIADCZENIA: 

• przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• zakwaterowanie w hotelu (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• obiadokolacja, śniadanie - bufet,  

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

• podatek VAT.  
 

 

koszt wycieczki: 328 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 310 zł 

 

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

 
0 

* Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 85 zł, U - 65 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 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), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 

 zalecamy również używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide. 
 
 

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 „TORUŃ”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zmianie, ze względu na organizacje  
wejść do zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i obostrzenia wynikające z przepisów sanitarnych. 

 
 

 
 

 


