
   

     

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 112 /2021 
 

ŚWIAT MNICHÓW I KLASZTORÓW 

  B IELANY –  TYNIEC –  CZERNA 
 

30.10.2021r. - sobota 
 

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

Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Trzy klasztory, trzy kościoły to historie i dwa 

muzea które zwiedzimy na trasie: 

- Srebrna Góra (Kraków – Bielany), to Klasztor Kamedułów (Erem) i kościół 

Wniebowzięcia NMP ufundowany w 1604 r. przez Mikołaja Wolskiego …  

- Tyniec, to Opactwo Benedyktyńskie* ufundowane w 1044 r. przez króla Kazimierza 

Odnowiciela, kościół św. Piotra i Pawła wraz z muzeum*. Po zwiedzaniu czas na 

wytchnienie (produkty benedyktyńskie: piwo, nalewki, wypieki czy herbatki ziołowe).  

- Czerna, to Klasztor Karmelitów Bosych i kościół św. Eliasza (miejsce kultu MB 

Szkaplerznej) fundacji Agnieszki z Tęczyńskich Firlejową z 1629 r. i multimedialne 

Muzeum Karmelitańskie*. Po zwiedzaniu będzie czas na posiłek we własnym zakresie. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• przewodnik po zwiedzanych obiektach,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

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

koszt wycieczki: 80 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 72 zł  

 

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

 

*DODATKOWO: bilety wstępu i opłat w zwiedzanych obiektach to: N – 20 zł, U – 15 zł, a w 
obiektach sakralnych ‘”co łaska”. Przy zwiedzaniu obiektów sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór, 

a do Klasztoru Kamedułów brak wstępu w tym dniu dla kobiet – obowiązuje od 1610 roku ! 
 

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 „Klasztor”. 

 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

