
   

     

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 024 /2022 

WARSZAWA – starówka  

  Centrum Nauki Kopernik 
 
 
 
 

                         13.03.2022 r. – niedziela 
 
 
 
 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.45 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd do Centrum Nauki KOPERNIK 

w Warszawie. Zwiedzanie CNK poprzez interaktywne bezpośrednie wykonywanie 

doświadczeń, to ponad 350 eksponatów pogrupowanych w galeriach tematycznych.  

Do dyspozycji są nowe wystawy: „Przyszłość jest dziś”, „Cyfrowy jest mózg”, czy „Teatr 

Wysokich Napięć”, a dla najmłodszych galeria „Bzzz”. Zwiedzanie zajmuje ok. 3 godzin.  
Po zwiedzaniu przejście na Warszawską Starówkę wpisaną na światową listę UNESCO, 

zwiedzanie zabytkowych obiektów na trasie: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Zamek 

Królewski, na rynek Starego Miasta. W trakcie wycieczki przewidziany jest czas wolny na 

posiłek we własnym zakresie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe 

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja i BILET WSTĘPU do Centrum Nauki Kopernik,  

• system słuchawkowy audio Tour Guide,  
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA sum ubezp. 10 000 zł. 

  

koszt wycieczki: 148 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 140 zł 

 

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

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (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. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 

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 „Kopernik” 
 

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

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

