
   

     

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 026 /2022 

Dzień Kobiet: Spotkanie Pełne Atrakcji 

TUREK – Uniejów lub Poddębice 
 
 
 
 

5 - 6 marca 2022 r. – 2 dni  
 

 
 

Dzień pierwszy – sobota 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Wieluń, Sieradz do 
miejscowości Turek. Zwiedzanie miejscowości rozpoczniemy od tureckiego Starego 
Rynku z miejskim ratuszem, w którym mieści się Muzeum Miasta im. Józefa Mehoffera 
(wystawy archeologiczna, etnograficzna i bogaty zbiór dzieł krakowskiego artysty 
Józefa Mehoffera) wraz z neogotyckim kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
w którym znajdują się oryginalne witraże i polichromia Józefa Mehoffera. Czas wolny 
na głównym deptaku i zabytkowym rynku. Przejazd do hotelu „Gościniec Nad Wartą” 
w Uniejowie – zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorem wspólne Spotkanie Pełne 
Atrakcji z okazji DNIA KOBIET, nocleg.  
 

Dzień drugi – niedziela 
Śniadanie. Przejazd do Poddębic na nowoczesny kompleks basenów termalnych 
„TERMY PODDĘBICE – Centrum Rekreacji”, który miał być uruchomiony na jesień 2021 
roku z przesunięciem na wiosnę 2022 !!!. W nowoczesnym kompleksie wykorzystuje 
się wodę z odwiertu o głębokości 2100 m, o temperaturze 72OC sprzed 27 tyś. lat, 
o unikatowym składzie mineralnym i ma ona charakter wody wodorowęglanowo-
sodowo-wapniowy. Jest to woda hipertermalna i niskozmineralizowana, powierzchnia 
lustra wody w basenach to ponad 1500 m2.  
Pobyt do godzin popołudniowych i wyjazd w drogę powrotną.  

W OPCJI: Przejazd do centrum Uniejowa, zwiedzanie założenia miejskiego, przejście 
nową kładką nad Wartą do założenia parkowo – zamkowego z XIV wieku, gdzie znajduje 
się cześć uzdrowiskowa z zamkiem biskupów gnieźnieńskich (obecnie hotel), niewielka 
tężnia i kompleks basenów termalno – solankowych, w otoczeniu zabytkowego parku. 
Kompleks został rozbudowany w 2019 roku o kolejne baseny zewnętrzne ze strefą 
rekreacyjną z hydromasażami. Powierzchnia lustra wody we wszystkich strefach to 
ponad 2200 m2.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.                          VERTE ! 

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


 
 

 
ŚWIADCZENIA: 
• przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• zakwaterowanie w hotelu*** (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),  

• rezerwacja wejścia do obiektów muzealnych wraz z przewodnikiem , 

• obiadokolacja - serwowana, śniadanie - bufet,  

• wieczór  -  „Dzień Kobiet” przy muzyce, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie krajowe w Signal Iduna,  suma ubezpieczenia 10 tys. zł,  

• podatek VAT. 
 

koszt wycieczki: 368 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 354 zł 

 

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

Dodatkowo: koszt oprowadzania i wstęp do zwiedzanych obiektów, wynosi: N - 12 zł, U - 8 zł, oraz  
wstępu na baseny termalne w UNIEJOWIE - cena grupowa: 3h baseny + 1h restauracja - 54 zł,  

ze strefą saun - 75 zł; przekroczenie czasu dopłata 0,50 zł/minutę. 
0 

 

AKTUALIZACJA: OPCJI DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU TERMALNEGO w Poddębicach – 21.02.2022r. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 
istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. 

przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 

 zalecamy również używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide. 
 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „Turek”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zmianie, ze względu na organizacje  
wejść do zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i obostrzenia wynikające z przepisów sanitarnych.  


