
   

     

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 007 /2022 

Fabryka Bombek, Kraków Krzysztofory 

 79 Wystawa Szopek Krakowskich  
 
 

15 stycznia 2022r. - sobota  
 

Wyjazd o godz. 8.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.45 
Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz do siedziby Fabryki 
Ozdób Choinkowych „Armar” w miejscowości Bębło (koło Krakowa). W trakcie 
zwiedzania będzie można zapoznać się z wszystkimi etapami powstawania bombek, 
a nawet wykonać samodzielnie swój projekt bombki (10 cm lub 12 cm + 2 zł). Przejazd 
do centrum Krakowa. Przejście na Rynek trasą obronności: mury miejskie, 
Barbakan, Brama Floriańska do Pałacu Krzysztofory, gdzie po 5 latach remontu 
obiektu - będzie prezentowana 79 Wystawa Szopek Krakowskich. objęta 
honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO - po zwiedzaniu będzie 
czas wolny, czyli posiłek we własnym zakresie.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, 

• opłaty parkingowe i autostradowe, 

• pilot i przewodnik na trasie, 

• przewodnik po Fabryce Bombek,  

• rezerwacja wstępu do Pałacu Krzysztofory, 

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

Cena wycieczki: 92 zł  
Cena wycieczki z rabatem: 84 zł 

  (członkowie PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

*Cena wycieczki nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów, malowania bombki ᴓ 10 cm i systemu 
słuchawkowego audio tour guide, która wynosi:  N - 35 zł, U – 30 zł (dzieci i młodzież) 

 

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 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 „Kraków”  
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

