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 069 / 2022

Charzykowy, TUCHOLA, Chojnice, Czersk,
Człuchów, Koronowo, Swornegacie

BORY TUCHOLSKIE
26.06 – 2.07.2022r. – 7 dni
Niedziela
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu:
godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd na trasie, Częstochowa, Łódź, do miejscowości
Łęczyca – zwiedzanie Zamku Królewskiego (Muzeum Ziemi Łęczyckiej*) i zabytkowej części
miasta, czas na wytchnienie. Przejazd przez Chełmno, Świecie do Tucholi na miejsce
zakwaterowania: hotel „Pod Jeleniem”, OW „Nad Brdą”, obiadokolacja, aklimatyzacja.

Poniedziałek
Park Narodowy BORY TUCHOLSKIE: przejście niebieską ścieżką dydaktyczną „Piła Młyn”
(ok. 2,5 h – 6 km na trasie Bachorze – Małe Swornegacie (most zwodzony). Kaszubski Dom
Rękodzieła Ludowego* - Swornegacie nad Jeziorem Karsińskim, Bursy Jaglie – Galeria*.

Wtorek
Tuchola: to stolica Borów Tucholskich – spacer do centrum, Muzeum Borów
Tucholskich*, siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Kościół św. Jakuba, Gołąbek –
przejście ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną „Jelenia Wyspa”, park dendrologiczny.

Środa
Chojnice: to Brama Kaszub – największe miasto Borów Tucholskich z Muzeum Historii
i Etnografii*, Bramą Człuchowską z murami obronnymi i basztami, starym rynkiem z fontanną,
Bazyliką Mniejsza, gdzie pomnik Tura, park 1000-lecia, galeria sztuki współczesnej,
EKSPERYMENTARIUM* - to „człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencją”.

Czwartek
Chociński Młyn: Multimedialne Muzeum Przyrodnicze* PN Bory Tucholskie – otw. 2022 !.
Charzykowy: kolebka polskiego żeglarstwa, siedziba Dyrekcji PN Bory Tucholskie –
przejście Botaniczną Ścieżka Dydaktyczną* - czyli przyroda Borów Tucholskich w pigułce,
rejs statkiem* po Jeziorze Charzykowskim.

Piątek
Odry: rezerwat przyrody „Kamienne Kręgi”, czyli najlepiej zachowane cmentarzysko Gotów
z I–III w. n.e. tzw. „miejsce mocy”. Fojutowo: Wielki Kanał Brdy, czyli największy malowniczy
akwedukt dł. 75 m w Polsce nad wodami Czerskiej Strugi, wieża widokowa, tężnia, Zajazd
Fojutowo* – 2 h wypoczynek w basenach kąpielowymi zewnętrznych lub krytych.

Sobota
Śniadanie, wykwaterowanie. Koronowo: miejsce „dziwnej bitwy” krzyżacko-polskiej z 1410r.,
Browar Regionalny Koronowo – sklep firmowy, zespół pocysterski – Bazylika Kolegiacka
WNM Panny, czas na wytchnienie na rynku z zabytkowym ratuszem. Na trasie powrotu, czas
na posiłek we własnym zakresie. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.

VERTE !

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport autokarem, opłaty drogowe, autostradowe i parkingowe,
6 noclegów w hotelu „Pod Jeleniem” (pok. 2-3 os. wc, łazienki, TV, Wi-Fi)
lub OW „Nad Brdą” (domki 3-4 os. z aneksem kuchennym, wc, łazienki, TV).
6 – śniadań (bufet szwedzki), 6 – obiadokolacji,
ognisko integracyjne przy muzyce,
pilot - przewodnik na całej trasie,
5 wycieczek fakultatywnych !,
przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,
system słuchawkowy audio tour guide,
obowiązkowa składka na TFP i TFU,
ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł,
podatek VAT.
Koszt wyjazdu

osoby dorosłe
dzieci 3-10 lat**

1 636 zł
1 336 zł

Koszt wyjazdu z rabatem
(czł. PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)

1 596 zł
1 296 zł

**cena dla dzieci obowiązuje przy płatnych dwóch osobach dorosłych, zakwaterowanie w domku lub na
dostawce w hotelu.
DODATKOWO: na wstęp do zwiedzanych obiektów i rejsu ok. N - 120 zł, U - 95 zł, U (do 18 lat) - 80 zł
oraz 2 h pobyt na basenach Fojutowo: 40 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT).
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki.
O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),
należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.
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 „Tuchola”
Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na warunki atmosferyczne i dostępność obiektów.

BORY TUCHOLSKIE, jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce.
Zajmuje ok. 3 tys. km² sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny
Charzykowskiej, to park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000.

BORY TUCHOLSKIE,

to tak naprawdę niezwykła podróż przez “Torfowiska”, “Lasy”
i “Jeziora”. To przygoda, podczas której podglądamy “Nietoperze”, “Ptaki”, “Płazy”
i “Ważki”. To wyprawa w nieznane, do “Królestwa Grzybów”. Wyjazd ten przeniesie nas
w daleką przeszłość sprzed tysięcy lat, gdy tereny Borów Tucholskich kształtował nie
człowiek, a działalność lądolodu, gdzie historia na nas czeka - na wyciągnięcie ręki,
a “Torfowiska” to jedyne w swoim rodzaju archiwum przyrody, które gromadzi informacje
o zmianach jakie dokonywały się w świecie roślin przez tysiące lat, a człowiek jest jedynie
cząstką całego ekosystemu.

TRZEBA TU BYĆ – ŻEBY TO ZROZUMIEĆ !
ZAPRASZAMY !

