
   

     

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 059 /2021 
 

30 Festiwal Kultury Żydowskiej 
 KRAKÓW – Kazimierz 

 

27.06.2021r. - niedziela  

 
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 – 

Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Kazimierza - dzielnicy Krakowa.  

Tematem wycieczki będzie Kultura Żydowska i wybrane obiekty z nią związane: Apteka 

pod Orłem* – muzeum poświęcone krakowskim Żydom na terenie getta krakowskiego, 

Stara Synagoga*- muzeum z wystawą: „Dzieje i kultura żydów krakowskich”, czynna 

Synagoga Remu i najstarszy cmentarz żydowski – kirkut*.  

W tym roku w dn. 25.06 – 04.07, będzie odbywała się jubileuszowa edycja 30 Festiwalu 

Kultury Żydowskiej, ukazująca różnorodność i piękno kultury żydowskiej z całego świata, 

gdzie punktem odniesienia będzie Izrael. W trakcie 30 FKŻ będą organizowane 

wydarzenia kulturalne, gastronomiczne i wydarzenia plenerowe dla publiczności. 

Po zwiedzaniu – czas wolny na wytchnienie i posiłek we własnym zakresie.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• przewodnik miejski po Kazimierzu, 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja wstępu na wymienione wystawy, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

koszt wycieczki: 104 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 96 zł  

 

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

Koszt wycieczki nie zawiera ceny wstępu* i opłat w zwiedzanych obiektach: N – 40 zł, U – 30 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 „Kazimierz”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

