
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 058 /2021 

POGÓRZE PRZEMYSKIE 
  Przemyśl, Kalwaria Pacławska 

      Żurawica, Krasiczyn, Fredropol 
 

 

      4 – 6 czerwca 2021 r. – 3 dni  
 
 

Dzień pierwszy – piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.45 

– Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Kraków, Rzeszów do 

Żurawicy (przedpola Przemyśla) – zwiedzanie Fortu XII WERNER* najstarszego 

i najlepiej zachowanego w Twierdzy Przemyśl (trzecia twierdza, co do wielkości 

w Europie, a od 2018 roku Pomnik Historii naszego kraju). Przejazd do centrum 

Przemyśla zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej* (wystawy: 

Panorama Pradziejów, Credo na dwa głosy, Twierdza Przemyska). W trakcie 

zwiedzania czas na wytchnienie. Przejście do hotelu w centrum miasta, 

zakwaterowanie, obiadokolacja w Karczmie Przemyskiej, nocleg. 

Dzień drugi – sobota 
Śniadanie, przejazd do Jerozolimy Wschodu, czyli Kalwarii Pacławskiej zwanej 

Jasną Górą Podkarpacia, zwiedzanie założenia sakralnego z Sanktuarium MB 

Słuchającej wraz z klasztorem franciszkańskim. Przejazd do Fredropolu (dziś wieś  

- dawniej miasto), gdzie zachowywały się pozostałości zamku rodu Fredrów. Powrót 

do zabytkowego centrum Przemyśla zwiedzanie Muzeum Historii Miasta 

Przemyśla*, Bazyliki Archikatedralnej pw. św. J. Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP, 

wzgórze zamkowe z Zamkiem Kazimierzowskim*. Przejście do Karczmy 

Przemyskiej – obiadokolacja i do hotelu, nocleg. 

Dzień trzeci – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejście do Muzeum Dzwonów i Fajek* (Oddział 

Muzeum Narodowego). Przejazd do Krasiczyna, zwiedzanie założenia Zespołu 

Zamkowo – Pałacowego*. Trasa zwiedzania zamku obejmuje dziedziniec zamkowy, 

kryptę w Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski, kaplicę zamkową oraz sale 

ekspozycyjne, zaś park to ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego Świata. 

Czas na posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogą powrotną przez Bachórz, 

Rzeszów, Kraków.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.                             VERTE ! 

NOWY TERMIN !  ! 
DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY 

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


 
 

ŚWIADCZENIA:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• zakwaterowanie w hotelu „Europejskim” (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami), 

• 2 x śniadanie serwowane w hotelu, 

• 2 x obiadokolacja z napojem w restauracji „Karczma Przemyska”, 

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

• obowiązkowa składka na TFP i TFU, 

• podatek VAT. 
 
 

koszt wycieczki: 538 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 518 zł 
 

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

0 

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 85 zł, U - 55 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed 
wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU 

w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji). Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki 

(dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 

osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 
 zalecamy również używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide. 

 
 

 

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 „Przemyśl”. 
 

 


