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Impreza Turystyczna numer 016 /2022 

KRAKÓW TEATRALNY 
Teatr BAGATELA – Muzeum WITRAŻY 

 

 

26 luty 2022r. (sobota)  
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 – 
Katowice, ul. Andrzeja(po zgłoszeniu). Przejazd do Krakowa. Tematem wycieczki, będzie 
Zwierzyniec i „Salwator” – dzielnica Krakowa oraz Muzeum Witraży wraz z pracownią 
założoną w 1902 r., dziś to „żywe muzeum” z którego wywodzą się m.in. witraże 
Wyspiańskiego, Mehoffera, Jastrzębskiego czy Stanisława Matejki. Po zwiedzaniu 
przejście na rynek krakowski, gdzie będzie czas na wytchnienie, czyli posiłek we własnym 
zakresie. Przejście do Teatru BAGATELA im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego na godz. 16.00 
(duża scena, rezerwacja miejsc na parterze i w lożach – I piętro), udział w spektaklu 
„Mayday odNowa”, wg reżyserii Artura Barcisia, który sięga po najnowszą wersję 
arcyfarsy Raya Cooneya, oferując widzom rewolucyjne, rewelacyjne i w pełni relaksujące 
przedstawienie. Czas trwania spektaklu – 135 min. PRAPREMIERA – 18 września 2021 r.  

Po spektaklu powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  
Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe, 

• pilot i przewodnik na trasie i po Krakowie,  

• przewodnik po Muzeum i Pracowni Witraży,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• rezerwacja wstępów na spektakl w Teatrze Bagatela,  

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

 koszt wycieczki: 86 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 78 zł 
 

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

 

Koszt wycieczki nie obejmuje biletów wstępu do Muzeum Witraży: N – 25 zł, U – 20 zł  
i na spektakl do Teatru Bagatela: N – 90 zł, U – 60 zł,  

   
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 50 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 

łącznie z ceną biletu na spektakl !!! (do 14 lutego gwarantujemy bilety ! lub do wyczerpania puli biletów).  
 

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 „Teatr Bagatela”  
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

