
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

 

Impreza Turystyczna numer 071 / 2021 

Bolesławiec – Zgorzelec   
Bautezn (Budziszyn) – Görlitz   

 

27-29.08.2021r. – 3 dni 
 

1 dzień piątek: 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 

godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd 

autostradą A4, do Bolesławca znanego z wyrobów ceramicznych. Zwiedzanie miasta 

zaczniemy od Żywego Muzeum Ceramiki*, czyli manufaktury od gliny po sklep 

firmowy, a następnie zabytkowa zabudowa starego miasta: Bazylika Wniebowzięcia 

NMP, mury obronne, pomnik Kutuzowa, zabytkowy most kamienny. Po zwiedzaniu 

czas na odpoczynek na zabytkowym rynku.  

Przejazd do Zgorzelca – zakwaterowanie w hotelu „Placebo”, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień sobota:  

Śniadanie, przejazd do Budziszyna (przekroczenie granicy – zabrać dokumenty !) 

miasta związanego z Bolesławem Chrobrym, gdzie podpisano pokój w Budziszynie 

w 1018r. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta: Muzeum Musztardy*, zabytkowe 

mury obronne, Stara Wieża Wodna*, Baszta Młyńska, Bogata Wieża, Zamek 

Ortenburg (Muzeum Serbów Łużyckich)*, Katedra św. Piotra (najstarszy 

i największy symultaniczny kościół w Niemczech – katolików i protestantów).  

W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie. Powrót na miejsce zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień niedziela:  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do centrum Zgorzelca, piesze przejście do 

Görtitz, miasta położonego po drugiej stronie Nysy Łużyckiej na granicy z Polską. 

Zabytkowa części miasta, to perełka architektoniczna, które jako jedne z nielicznych 

nie było zniszczone w trakcie II wojny światowej i zachowało zabytki z wszystkich epok 

architektonicznych od XII wieku po wiek XX. Zwiedzimy i zobaczymy: Stary Ratusz, 

kościół św. Mikołaja, zamek wodny Tauchritz, ewangelicka katedra św. Piotra 

i Pawła z „organami słonecznymi” (prezentacja organów o godz. 12.00), Muzeum 

Śląskie*, fontanna Muschelminna, synagoga, Nowy Ratusz, wieże, bramy, barbakan, 

pozostałości średniowiecznych fortyfikacji. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie, 

czyli posiłek we własnym zakresie, wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.00.        VERTE ! 

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


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

• 2 noclegi w hotelu – „Placebo” (pok. 2-3 os., wc, łazienki), 

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

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł, 

• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 

• podatek VAT. 
     

koszt wycieczki: 610 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 585 zł 

 

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

*Dodatkowo na wstępy: (zbiera przewodnik w dniu wyjazdu) 
N – 25 zł i 25 euro, U – 25 zł i 20 euro, U (6 -14 lat) – 20 zł i 15 euro,  

a w obiektach sakralnych „co łaska”. 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 150 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne 
w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki.  

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 

wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie). 

Należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

Uczestnicy powinni posiadać aktualny dowód osobisty bądź paszport, jak również odpowiednie dokumenty 
sanitarne uprawniające do przekroczenia granicy (potwierdzenie szczepienia, bądź test PCR)  

oraz odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych. 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Bolesławiec”. 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie ze względu na  
organizacje wejść do zwiedzanych obiektów i ograniczeniami spowodowanymi pandemią. 

  
 

 
 
 
  


