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Impreza Turystyczna numer 037 / 2021 

Od Łęczycy przez Kłodawę, PŁOCK, 

Wyszogród po Czerwińsk 
 
 

14 - 16.05.2021r. – 3 dni 
 

 

Piątek – dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 – 
Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź do 
miasta królewskiego Łęczycy - zwiedzanie miejscowości związanej z Kazimierzem 
Wielkim, który ufundował tu zamek, dziś to zespół zamkowy - Muzeum*. W czasie 
zwiedzania czas na wytchnienie i przejazd do Kłodawy – Kopalni Soli „Kłodawa”* 
(czynny zakład wydobywania soli), podziemne zwiedzanie wyrobisk, gdzie obecnie 
wydobywa się tzw. sól różową (czas zwiedzania ok. 2,5 h, 600 m pod ziemią). 
Przejazd do Płocka, zakwaterowanie w hotelu*** Płock, obiadokolacja, nocleg. 
 

Sobota – dzień drugi 
Śniadanie. Wyjście na całodniowe zwiedzanie Płocka - dawnej historycznej stolicy 
Księstwa Mazowieckiego – Wzgórze Tumskie: Bazylika Katedralna Wniebowzięcia 
NMP z Kaplicą Królewską (sarkofagi Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego), Muzeum Diecezjalne* – tzw. Stare Muzeum (skarbiec, zabytki 
sakralne i królewskie), Muzeum Mazowieckie* (kamienica ul. Tumska – Secesja, 
X wieków Płocka) – Spichlerz i Muzeum Żydów Mazowieckich. Czas na wytchnienie 
na zabytkowym starym rynku miasta (mini browar), przejście do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Dla wytrwałych spacer - „Płock nocą”. 
 

Niedziela – dzień trzeci 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie miejscowości Wyszogród 
związanej z Konradem Mazowieckim (zamek Konrada Mazowieckiego nad Wisłą 
i najdłuższy drewniany most Europie – 1285 m.), a przy rynku znajduje się niewielkie 
Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej*. Przejazd do Czerwińska nad 
Wisłą – Romański zespół klasztorny Salezjanów z XI/XII w. (Muzeum Misyjne 
i Prymasa Augusta Hlonda - oprowadzają Bracia Salezjanie). Wyjazd w drogę 
powrotną, na trasie przerwa na posiłek.  
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00.    VERTE 

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


 

 
 
 

Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 2 x noclegi w hotelu*** (pok. 2-3 os. wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 2 x śniadanie (bufet szwedzki) i 2 x obiadokolacja,   

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

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

• podatek VAT. 
 

koszt wyjazdu: 576 zł  

koszt wyjazdu z rabatem: 558 zł 
 

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

 
 

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów, w tym wejście do Kopalni Soli ! 

*dodatkowo na wstępy ok. N - 130 zł, U - 95 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.   
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 150 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. 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 

wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

Zapisy i informacji udziela biuro 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 „Płock”  

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, 

uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 
 

   


