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Impreza Turystyczna numer 066 /2021 
 

CZCHÓW, ZAKLICZYN, LUSŁAWICE 
Zamek, Rynek, Europejskie Centrum Muzyki 

 
25.07.2021r. - niedziela  

 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 – 

Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Brzesko 

na Pogórze Rożnowskie do Czchowa. Zwiedzanie miejscowości zaczniemy od 

odbudowanego zamku* z wystawą archeologiczną (NOWOŚĆ !) wraz z wieżą i tarasem 

widokowym. Przejście do zabytkowej części miasteczka na rynek (fontanna św. Kingi), 

czas na wytchnienie. Przejazd do Zakliczyna, gdzie znajduje się drugi, co do wielkości 

rynek w woj. małopolskim (100x170m) z zabytkowym ratuszem i niewielkim obiektem 

muzealnym Muzeum Grodzkie „Pod Wagą”* z ekspozycją etnograficzną. Przejazd do 

Lusławic do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego*. Zwiedzanie 

wystawy „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku”, jak 

i Arboretum (Park Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich o pow. 15 ha, ze zbiorem ponad 

1500 gatunków drzew i krzewów z dworkiem, lamusem i Mauzoleum Faustusa Socyna. 

Po zwiedzaniu wyjazd i czas na wytchnienie w drodze powrotnej. Powrót do Chorzowa 

przez Katowice ok. godz. 20.30.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja wstępu na wymienione wystawy, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna – sum. ubezp.  10 000zł.  
 

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

 

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

Koszt wycieczki nie zawiera ceny wstępu* i opłat w zwiedzanych obiektach: N – 35 zł, U – 20 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. 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). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

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 „Lusławice”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

