
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 020 /2022 

PO ZDROWIE I URODĘ DO UZDROWISK: 

BUSKA ZDROJU  i  SOLCA ZDROJU    

 

20 luty 2022r. – niedziela 
 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa  - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd przez Olkusz, Miechów do 
uzdrowiska Busko Zdrój - słynącego z destynacji wody i słońca. Zwiedzimy Aleję 
Adama Mickiewicza (ławka Wojtka Belona, pomnik Leszka Czarnego), Park Zdrojowy 
(Sanatorium Marconi - wody mineralne, Kaplica św. Anny), Nowy Park Zdrojowy 
(Dom Zdrojowy z mini tężnią - całoroczną, nowa tężnia zewnętrzna), czas na 
wytchnienie. Przejazd do Solca Zdroju na nowy kompleks basenów z wodą mineralną, 
w tym jedyny w Polsce basen z gorącą wodą solankową silnie zmineralizowaną 
chlorkowo – sodowo – siarczkową z najwyższym stężeniem tych związków na Świecie. 
Po 4 godzinnym relaksie wraz z czasem na posiłek (we własnym zakresie) – wyjazd 
w drogę powrotną. Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• usługa pilota - przewodnika terenowego,  

• rezerwacja wejścia do obiektów, 

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

 

koszt wycieczki: 96 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 88 zł  
 

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

Cena wycieczki nie obejmuje wstępów na Baseny, które wynoszą:  
  

BASENY MINERALNE – SOLEC ZDRÓJ (więcej na: www.basenymineralne.pl ) 

Czas wstępu/ osoba dorosła do 26 lat, emeryci, renciści 

3 h + 15 min  85 zł 64 zł 

2 h + 15 min 78 zł 57 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 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 „Solec”  

 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH czyli DDM i DOKUMENTACH SANITARNYCH ! 

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

