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Impreza turystyczna numer  093 / 2021 

PUSZCZA NIEPOŁOMICKA 
Niepołomice - Staniątki 

 
 
 

26 września 2021r. – niedziela  
 
 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków, 
Puszczy Niepołomickiej. Przejazd Drogą Królewską na trasie: Kapliczka św. Huberta, 
Dąb Augusta II, „Poszyna” miejsce związane z Królową Boną, Dąb Stefana Batorego. 
Przejazd do Niepołomic zwiedzanie miejscowości: kościół pw. Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników, Rynek, Ratusz i Zamek Królewski* (wystawy: Gabinet W. Puchalskiego, 
Sale Łowickie, Skarby Niepołomickiej parafii, Niepołomice – miasto, czas i ludzie, …) 
wraz z jego otoczeniem. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, czyli posiłek we własnym 
zakresie. Przejazd do Staniątek. Zwiedzanie najstarszego Opactwa św. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek w Polsce (oprowadzają siostry zakonne!) wraz z muzeum 
przyklasztornym*. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe, autostradowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezp. 10 tys. zł.  
  

koszt wycieczki: 86 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 78 zł  

 

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

*Dodatkowo: na wstępy do zwiedzanych obiektów: N – 25 zł, U – 20 zł  
UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony 

(maseczki), jak również bezwzględne przestrzegać aktualny regulamin udostępnianego obiektu. 
 

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 „Niepołomice”. 

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

