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Impreza Turystyczna numer 036 / 2021 

Centrum Naukowe Leonardo 

da Vinci – Zamek CHĘCINY 
  

1 maja 2021 r. – sobota 
 

 

 
 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu), ul. Andrzeja. Przejazd przez Zawiercie, Jędrzejów 
do Centrum Naukowego Leonardo da Vinci* w Chęcinach. Centrum Naukowe 
to ekspozycje multimedialno – mechatroniczne: „Człowiek – niezwykła maszyna” 
i „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, zwiedzanie ok. 2 h. W ramach Centrum Nauki 
można zwiedzić Zespół Pałacowo - Parkowy Starostów Chęcińskich*.   

Przejazd do odrestaurowanego zamku królewskiego* w Chęcinach, którego początki 
sięgają XIII/XIV wieku, czasów Władysława Łokietka. Zwiedzanie obejmuje: zamek, 
lochy, lapidarium, skarbiec, dwie baszty, pokazy strzelania z broni historycznej. 
Po zwiedzaniu zejście i zwiedzanie podzamcza, czyli dzisiejszego miasteczka Chęciny 
wraz z zabytkową kamienicą „Niemczówką”*, a następnie czas wolny na posiłek we 
własnym zakresie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów, 

• pilot – przewodnik na całej trasie, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezpieczenia 10 tys. zł. 
 

 

koszt wycieczki: 88 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 80 zł  

 

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

 

*Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 30 zł, U - 25 zł  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych 

(w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych,  
istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

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 „Chęciny”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

