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 KIELCE – Karczówka, Kadzielnia 

    JASKINIA RAJ 
     

 

7 listopad 2020r. – sobota 
 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
godz. 7.15 – Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Siewierz, 
Zawiercie, Jędrzejów do Jaskini Raj* (rez. na godz. 10.30 !, zwiedzanie ok. 45 min.). 
Przejazd na wzgórze Karczówka, przejście piesze do odrestaurowanego Zespołu 
klasztornego z kościołem pw. św. Karola Boromeusza, gdzie znajduje się taras 
widokowy z panoramą na miasto. Przejazd do rezerwatu przyrody Kadzielnia, 
piesze przejście przez rezerwat przyrody nieożywionej (powierzchnia zaledwie 
0,6 ha),  gdzie zobaczymy z tarasów widokowych m. in.: Skałę Geologów, wodospad 
czy amfiteatr. Przejazd na główny deptak  Kielc - ul. Sienkiewicza, gdzie będzie czas 
na posiłek we własnym zakresie, wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe, 
• przewodnik terenowy, 
• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  
• system słuchawkowy audio tour guide, 
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA suma ubezp. 10 000 zł. 

 

koszt wycieczki: 85 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 78 zł 
 

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

 
 

 Dodatkowo na wstęp do obiektów: N - 20 zł, U - 18 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych  
(zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych dostępnych w biurze).  

 

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 „RAJ” 

 

Przy wejściu do jaskini należy mieć ubiór dostosowany do warunków panujących wewnątrz – temp. 8 - 100C .  
 

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

