
   

     

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 064/2021 

INOWROCŁAW – BYDGOSZCZ 

od SOLI do BRDY   
 

23 - 25.07.2021r. – 3 dni 
 
 
 

Piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatocza przy tężni), godz. 6.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź, Kutno 
do Inowrocławia. Zwiedzanie miasta zaczniemy od najstarszego zabytku – romańskiej 
Bazyliki Mniejszej NMP, a następnie Stare Miasto: Muzeum* (Stała Wystawa Soli), 
rynek z deptakiem św. Jadwigi (czas na wytchnienie), przejście do części uzdrowiskowej 
miasta – Parku Solankowego: Tężnie Solankowe* (drugie co do wielkości w kraju 
dł. 440 m z tarasem widokowym), Palmiarnia z pijalnią wód mineralnych*, Chatą 
Kujawską i pomnikiem teściowej, zegar słoneczny, muszla koncertowa, … .  
Przejazd do Bydgoszczy zakwaterowanie w hotelu „Elda”, obiadokolacja, nocleg. 
 

Sobota 
Śniadanie. Przejazd do Muzeum Wodociągów* (Wieża Ciśnień - panorama miasta), a 
następnie przejście do centrum, zwiedzanie zabytkowej części miasta obejmuje: 
Muzeum Okręgowe* – Dom Leona Wyczółkowskiego, Biały Spichrz* (U zarania 
dziejów - zbiory archeologiczne), Europejskie Centrum Pieniądza*, Zbożowy, 
Wełniany, Rybi Rynek z makietą Zamku Bydgoskiego, Stary Rynek z ratuszem miejskim 
i pomnikiem Walki i Męczeństwa, Katedra pw. św. Marcina i Mikołaja, rejs statkiem 
(ok. 75 min) po Brdzie i Kanale Bydgoskim*. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Muzycznej dzielnicy miasta: Bazylika 
Mniejsza pw. św. Wincentego a Paulo (wzorowana na rzymskim Panteonie), Park im. 
Jana Kochanowskiego (galeria pomników kompozytorów i wirtuozów, pomnik 
Łuczniczki, fontanna multimedialna), Filharmonia Pomorska, Park Kazimierza 
Wielkiego z pomnikiem Potop, Spichlerze nad Brdą - Muzeum Okręgowe*.  
Po zwiedzaniu czas na wytchnienie posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.30. 
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Świadczenia: 

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• obsługa pilota - przewodnika na całej trasie, 

• lokalni przewodnicy w zwiedzanych obiektach, 

• rezerwacja zwiedzania obiektów muzealnych,    

• 2 x śniadania (bufet), 2 x obiadokolacja,          

• 2 noclegi w hotelu „Elda”, pokoje 2 – 3 os. z wc i łazienkami, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• obowiązkowa składka na  TFU i TFP, 

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

• podatek VAT. 
 

 

 
 

   

koszt wycieczki: 566 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 545 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów rejsu i wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 85 zł, U - 60 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. 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, kolejność zwiedzanych obiektów 

może ulec zmianie, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony (maseczki) oraz 
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 „Brda”. 
 

 
 


