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Warszawa: KRÓLEWSKI OGRÓD ŚWIATŁA, 
Katedra św. Jana Chrzciciela, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY & SUNTAGO 
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Sobota  
Wyjazd o godz. 7.00 Chorzów, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), z Katowic 
(po zgłoszeniu) o godz. 7.15 – ul. Andrzeja. Przejazd przez Częstochowę do 
Warszawy. Zwiedzanie od Grobu Nieznanego Żołnierza przez Krakowskie 
Przedmieście po Stare Miasto, a w szczególności Katedra św. Jana 
Chrzciciela z podziemiami*, gdzie pochowany jest m.in. król S. Poniatowski, 
noblista H. Sienkiewicz, czy prezydent Ignacy Mościcki. Zwiedzimy również 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej* z wystawą stałą poświęconą 
Prymasowi Tysiąclecia Stanisławowi Wyszyńskiemu. Po zwiedzaniu pobyt na 
JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM, który odbywa się na międzymurzu i 
rynku starego miasta. Przejazd do Wilanowa - KRÓLEWSKEGO OGRODU 
ŚWIATŁA* z iluminacjami i mappingami, a następnie do hotelu w Warszawie, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

(więcej na: www.wilanow-palac.pl/edukacja/krolewski_ogrod_swiatla) 

 
Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Wręczyca na terenie 
gminy Mszczonów w województwie mazowieckim w połowie drogi pomiędzy 
Warszawą, a Łodzią. Pobyt na „największym zadaszonym parku wodnym 
w Europie”, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie z okazji DNIA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA od rozrywki po wypoczynek i może poczuć klimat egzotycznych 
wakacji. SUNTAGO PARK OF POLAND* – otwarto 20 lutego br., w którym 
stworzono warunki niezależne od pogody w otoczeniu 700 palm, podzielono go 
na strefy JAMANGO, RELAX i SAUNARIA. Uczestnicy mają do dyspozycji: 
2000m2 basenów, 3200 m zjeżdżalni, 4000 leżaków, 840 m2 basenów 
termalnych z brodzikami, 20 000 m2 ogrodu, 8 różnych saun i łaźni, 4 baseny 
witalne, a Ci co zgłodnieją mają do dyspozycji 5 restauracji i 4 koktajl bary 
w basenach. Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

VERTE 

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


 

Świadczenia:  
 

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• obsługa pilota – przewodnika na trasie i po mieście, 

• nocleg w hotelu (pok. 2 - 3 os. z łaz. i wc, TV, wifi),  

• obiadokolacja, śniadanie (bufet),  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• rezerwacja wejścia do obiektów,  

• opłaty za przewodników po obiektach,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 000 zł,  

• podatek VAT.  
   

koszt wycieczki: 314 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 298 zł 

 

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

 

  *Dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów ok.: N-50 zł; U-30 zł, 
jak również 4 h wstępu do SUNTAGO: w zależności od wieku i strefy od 76 zł do 104 zł. 

Dzieci do 3 lat  - 1 zł  i w wieku do 16 lat tylko strefa JAMANGO !  
Za przekroczenie czasu pobytu dopłata 4 zł za każde rozpoczęte 15 min. 
Więcej o Parku SUNTAGO OF POLAND na: www.parkofpoland.com 

 
 

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 „MIKOŁAJ”.  

 

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. 

 
 
 

http://www.parkofpoland.com/

