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Impreza Turystyczna numer 020 /2021 

Szwajcaria Saksońska 

 i Czeska po obu stronach  
 

3 - 6.06.2021 r. – 4 dni 
1 dzień czwartek: 

Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: godz. 

6.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 6.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd autostradą 

A4, Jelenią Górę, Jakuszyce (granica) do Liberca. Zwiedzanie zabytkowego centrum 

miejscowości: ratusz* neorenesansowy, Teatr Saldego, domy Waldsztenskie, czas na 

wytchnienie i przejazd do kolejki linowej wyjazd na Jested* 1012 m n.p.m., panorama na 

miasto, góry Izerskie i Karkonosze. Przejazd do hotelu w Jetrichovicach, na terenie 

Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień piątek: SZWAJCARIA CZESKA 

Śniadanie, przejazd do miejscowości Hreńsko, przejście szlakiem turystycznym (ok. 45 

min.) do Pravćickej Bramy – skalnego mostu* (największa tego typu naturalna forma 

skalna w Europie – wys. 26,5 m) i Sokolego Gniezda (bufet). Zejście do Mezeni Louka 

(ok. 70 min.) czas na odpoczynek i dalej zejście do Doliny rzeki Kamienicy, to dwa 

Wąwozy – Dziki i Edmunda, które słyną z przeprawy łodziami* do Hreńska. Czas wolny 

w urokliwej miejscowości. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Trasa łatwa, dł. ok. 10 km (pieszo i łodzie), suma podejść to ok. 275 m.  

3 dzień sobota: SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 

Śniadanie, przejazd do PN Szwajcaria Saksońska (Niemcy), przejście na Most Bastei 

(unikatowa panorama baszt skalnych i doliny rzeki Laby z wysokości 300 m.), a dalej 

szlakiem turystycznym zejście do miejscowości Rathen, czas na odpoczynek. Przeprawa 

promem* przez Łabę i przejazd do Twierdzy Königstein* posadowionej na płaskowyżu 

aż 247 m nad doliną rzeki Łąby. (zwiedzanie, audio guide w jęz. polskim). Powrót do hotelu 

po stronie czeskiej, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień niedziela:  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Jičin miasteczka Rumcajsa, 

zwiedzanie miejskiego rezerwatu zabytków: zamek Wallensteina* (muzeum) 

z okalającym parkiem, Rumcajsowa Chata* (muzeum), Brama Valdicka, synagoga, rynek 

z domami podcieniowymi. Po zwiedzaniu czas na posiłek we własnym zakresie i wyjazd 

w drogę powrotną do kraju, przekroczenie granicy w Kudowie.   

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.30.                      VERTE 

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


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• 3 noclegi w hotelu Bellevue (pok. 2-3 os. łazienki, wc. TV, wifi), 

• 3 śniadania (bufet), 3 obiadokolacje, 

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 
• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie KL 25 000 €, NNW 20 000 zł i bagaż 1000 zł, 

• podatek VAT. 

koszt wycieczki: 790 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 765 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT) 
 

Dodatkowo na wstępy* (zbiera przewodnik w dniu wyjazdu): 
N (pełnopłatne) – 650 KCZ  i 22  €, U (emeryci, renciści, +65) – 450 KCZ i 20 € (euro)  

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 

Uczestnicy wchodzą do autokaru według dat wpłaty zaliczek, zasada ta obowiązuje tylko w Chorzowie, należy być 

15 min przed wyjazdem. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dokument (paszport bądź dowód osobisty).  

Na terenie Niemiec obowiązuje waluta euro 1 € = 4,5 zł , a w Czechach - korona czeska 1 KCZ = 0,17 zł 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Szwajcaria”. 
 

Ze względu na obostrzenia sanitarne, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony, jak również 
powinni przestrzegać aktualny regulamin udostępnianego obiektu. Osoby biorące udział w przejściu 

pieszym, powinni mieć strój i obuwie turystyczne dostosowane do aktualnych warunków pogodowych. 


