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Impreza Turystyczna numer 085 / 2021 

ZAMKI ZAKONU KRZYŻACKIEGO 
Kwidzyn, Sztum, Malbork, Gniew, Grudziądz 

 
 

15 - 17 październik 2021r. w 3 dni  
 
 

piątek – dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.15 – 

Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź, do 

Kwidzyna – zwiedzanie zamku* kapituły pomezańskiej – dzisiaj muzeum i Bazyliki p.w. 

św. Jana Ewangelisty* z Kryptą Wielkich Mistrzów Krzyżackich i kaplicą św. Doroty. 

Przejazd do Sztumu, gdzie była letnia rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 

Krzyżackiego* z XIV wieku. Przejazd do Malborka - zakwaterowanie w hotelu „Piast”, 

obiadokolacja, nocleg. 

sobota – dzień drugi 
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie stolicy Zakonu Krzyżackiego – Malborka. 

Zwiedzanie miejscowości: zabytkowy dworzec kolejowy, stare miasto, Brama 

Mariacka, kościół św. Jana Chrzciciela i największego zamku* w Polsce – 

najpotężniejszej warowni krzyżackiej (przedzamcze, przejazdy bramne, dziedzińce 

zamkowe, zamek średni i wysoki, Refektarz, Paląc Wielkich Mistrzów, kościół 

Najświętszej MP, Kaplica św. Anny, Gdańsko – zwiedzanie ok. 3,5 h). Zamek w 1997 r. 

został wpisany na Światową Listę UNESCO. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie. 

Powrót do hotelu obiadokolacja, wieczorny spacer - zamek nocą (z zewnątrz), nocleg. 

niedziela – dzień trzeci 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Gniew, zwiedzanie zamku 

krzyżackiego* z przewodnikiem (kaplica zamkowa, krużganki obronne, sala II WŚ, 

zbrojownia zamkowa), czas na wytchnienie w kawiarni hotelowej na zamku. Przejazd 

do Grudziądza, zwiedzanie: Brama Wodna, Wzgórze Zamkowe (warownia zakonna 

siedziby komtura) z wieżą Klimek*, Bazylika św. Mikołaja, zespół zabytkowych 

spichlerzy. Czas na posiłek we własnym zakresie, wyjazd w drogę powrotną. 

Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00.               VERTE 

http://www.chorzow.travel.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komtur


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• 2 x nocleg w Hotelu Piast (pokoje 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja,  

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów, 

• pilot- przewodnik na całej trasie i  przewodnicy po obiektach, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna - suma ubezpieczenia 10 tys. zł, 

• obowiązkowa składka na TFG i TFP, 

• podatek VAT. 
 

 

 

koszt wycieczki: 580 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 558 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do zwiedzanych obiektów  
które wynoszą N - 120 zł, U - 90 zł, a w obiektach sakralny „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 150 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 ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Uczestnicy wchodzą do autokaru 

na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie). 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste 
środki ochrony (maseczki), bezwzględnie przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, jak również 

zalecamy używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu słuchawkowego audio tour guide.  
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „Malbork”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zmianie, ze względu na organizacje  
wejść do zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i obostrzenia wynikające z przepisów sanitarnych. 

 
 

 
 


