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Impreza Turystyczna numer 033 / 2021 

TARNÓW, perła renesansu 
na styku kultur wschodu i zachodu 

  

18.04.2021r. – niedziela 

 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd autostradą na trasie: Kraków, Wieliczka, 
Tarnów. Zwiedzanie miasta Tarnowa rozpoczniemy od Muzeum Diecezjalnego 
(rok powstania 1888), następnie zwiedzimy Bazylikę Katedralną (I poł. XV w.), Muzeum 
Historii i Regionu* (przewodnikiem po wystawie multimedialnej będzie kataryniarz) 
i Ratusz* (Galeria Sztuki Dawnej). Dla wytrwałych możliwość wejścia na wieżę* 
(panorama miasta). Spacer po zabytkowej części Tarnowa: pozostałości murów 
obronnych i baszt, węgierski zakątek – Brama Seklerska, „Kosmiczna fontanna”, Basteja, 
Bima – dawna synagoga. Po zwiedzaniu, czas na wytchnienie na zabytkowym rynku 
tarnowskim na posiłek we własnym zakresie.   
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i  opłaty parkingowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie i po mieście, 

• rezerwację zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

 

 

 

 

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

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

 

*Cena wycieczki nie zawiera wstępu i oprowadzania po obiektach: N – 30 zł, U – 20 zł, 
a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, a pozostałą kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 

istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 

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 „Tarnów” 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

