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Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 108 /2021 
 

Szlakiem Nobl istki  Wisławy Szymborskiej  
KRAKÓW –  25 rocznica nagrody NOBLA 

 

03.10.2021r. - niedziela  

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

Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Krakowa. Tematem wycieczki 

będzie 25 rocznica nadania Literackiej Nagrody NOBLA dla Wisławy Szymborskiej 

w 1996 roku. Szlak Noblistki obejmuje miejsca związane z życiem, twórczością 

i miejscem spoczynku na Cmentarzu Rakowickim. Trasa przejścia od ul. Krupniczej 22  

(Dom Literatów) – Kamienica Szołayskich – „Szuflada Szymborskiej” – ul. Gołębią 16 

(siedziba „Tygodnika Powszechnego”, miejsce studiowania) – ul. Bracka 3-5  Kawiarnia 

„Prowincja” (Domofon Poezji) po Pałac Potockich na Rynku Krakowskim (nowe 

miejsce literackie w ramach programu: „Kraków Miasto Literatury UNESCO”).  

Po zwiedzaniu będzie czas na wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie.  

Na zakończenie przejście na Cmentarz Rakowiecki, gdzie Wisława Szymborska 

spoczęła w rodzinnym grobowcu. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i drogowe,  

• przewodnik miejski po Krakowie,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• 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)  
 
 

DODATKOWO: Koszt wycieczki nie zawiera ceny wstępu i opłat w zwiedzanych obiektach: N – 18 zł, U – 12 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 „Szymborska”. 

 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

