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Impreza Turystyczna numer 042 /2021 

TAJEMNICE POLSKIEGO SPISZA 

Dębno - Frydman - Niedzica  
 

 

15 maja 2021r.  – sobota  
 
 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15  

z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ na teren 

graniczny polskiego Spisza do miejscowości Dębno Podhalańskie, gdzie znajduje 

się drewniany kościół pw. Michała Archanioła wpisany na światową listę UNESCO. 

Przejazd do miejscowości Frydman, gdzie zobaczymy najstarszy zabytek regionu 

z przeł. XIII/XIV w., to kościół pw. św. Stanisława Biskupa, węgierskie winne 

piwnice oraz kasztel z XVI w. Przejazd do miejscowości Niedzica, przejście nad 

zaporę Jeziora Czorsztyńskiego (malowidło 3D), zwiedzanie zamku* (tropem 

skarbów Inków),  wozowni* i zabytkowego spichlerza* drewnianego. Czas wolny 

na wytchnienie na posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. 

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe, 

• pilot - przewodnik beskidzki, 

• obowiązkowa składka na TFU, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł. 
  
 

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

 

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

*Koszt wycieczki nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów: N - 30 zł, U - 25 zł,  

a w obiektach sakralnych „co łaska”. PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  
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 „Niedzica”. 
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