
   

     

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 97/2022 

Pojezierze Augustowskie i Suwalskie 
Pilica, Wigry, AUGUSTÓW , Suwałki, Pentowo, Sejny,  
 Ełk, Stańczyki , Goniądz , Kiermusy:  aktywne w 8 dni   

  

    14 - 21.08.2022r.   
 

Niedziela  
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, 
Piotrków Trybunalski, Tomaszowa Mazowieckiego (zwiedzanie Skansenu Rzeki 
Pilicy*, rezerwat Niebieskie Źródła) do AUGUSTOWA, na miejsce zakwaterowania 
do OW August, obiadokolacja, aklimatyzacja, nocleg.  
Poniedziałek  
Puszcza Romnicka (Polska Tajga), Stańczyki – suwalskie „akwedukty”*- 
najwyższe wiadukty kolejowe w Polsce, Trójstyk granic (Rosja - Litwa - Polska), 
Jezioro Hańcza (najgłębsze w Polsce). 
Wtorek 
Augustów: Rynek Zygmunta Augusta, Muzeum Kanału Augustowskiego*, 
Muzeum Etnograficzne*, „Beata z Albatrosa” (kartacze), godzinny rejs po Kanale 
Augustowskim* - Dolina Rospudy.  
Środa 
Wigierski Park Narodowy: w Krzywym wystawa edukacyjna, przejście ścieżką 
dydaktyczną – kładkami wzdłuż jeziora Krzywego, Stary Folwark – wieża widokowa, 
Muzeum WPN*, Wigry – Zespołu Kamedułów – Muzeum* JPII, krypty.  
Czwartek 
Suwałki: Muzeum im. Marii Konopnickiej*, Park Konstytucji 3-go Maja, Ratusz, 
Kościół św. Aleksandra i Najświętszego Serca pana Jezusa, Muzeum miejskie, 
Dowspuda - pałac…  
Piątek 
Ełk: Muzeum Kropli Wody* – Wieża Ciśnień, Katedra św. Wojciecha, Park 
Kopernika, zamek, promenada Ełcka, Muzeum Kolei Wąskotorowych* - 
3h przejazd* Kolejką wąskotorową w dwie strony trasa: Ełk – Laski Małe – Sypitki. 
Sobota 
Studzienna – Sanktuarium, Sejny - Muzeum Ziemi Sejneńskiej, Biała Synagoga, 
Sanktuarium NMP, Giby – Golgota Wschodu, Grodzisko Jaćwingów przejście 
piesze. 
Niedziela 
Wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną przez Biebrzański Park Narodowy 
(wieża widokowa w Goniądzu), Pentowo – europejska stolica bocianów, Kiermusy 
– Muzeum Oręża Polskiego im. Jerzego Hofmana, Miejsce Mocy – kamienny krąg, 
Jantarowy Kasztel – obiad dwudaniowy. 
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00     VERTE 
 

 

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


Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w OW AUGUST  (pok. 1**, 2, 3 os. wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 7- śniadań (serwowane) i 7 – obiadokolacji,   

• grill (ognisko) z pieczeniem kiełbasek z dodatkami, 

• obiad dwudaniowy w drodze powrotnej, 

• opłata klimatyczna, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• wszystkie wycieczki fakultatywne w cenie !,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

• obowiązkowa składka na TFP i TFU, 

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

• podatek VAT.  
 

koszt wyjazdu: 1834 zł   

koszt wyjazdu z rabatem: 1798 zł 
 

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

 
 

*DODATKOWO: koszt wstępu do zwiedzanych obiektów  oraz opłat lokalnych: 
 N - 150 zł, U - 120 zł ,  

oraz rejs po Kanale Augustowskim  (35 zł) i przejazd koleją wąskotorową (30 zł) 
 

** jedno osobowe pokoje za dopłatą 200 zł na zapytanie -  ILOŚĆ TAKICH POKOI OGRANICZONA ! 
 

Wpisowe w wysokości 400 zł od uczestnika przy zapisie (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU 
w imprezach turystycznych, dostępne są w biurze), pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. 

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 „Augustów”  
 

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec 
zamianie ze względu na dostępność zwiedzanych obiektów.  

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy AUGUST, położony jest w strefie 

ciszy nad samym Kanałem Bystrym z dostępem do Jeziora Sajno, vis 
a vis Portu Żeglugi, w pobliżu Jeziora Necko i centrum miasta 
Augustowa. Spacer do centrum - Rynek Zygmunta Augusta - 
bulwarami rzeki Netty i główną ulicą turystyczną miasta – Mostową, zajmuje zaledwie ok. 20 
minut. Wszystkie pokoje 1,2,3 i 4 osobowe posiadają pełny węzeł sanitarny z ręcznikami, TV, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu wi-fi. Dodatkowo dostępny jest aneks kuchenny z salą 
wypoczynkową, gdzie kawa i herbata jest w cenie pobytu, a dodatkowo miejsce ogniskowe i 
Zielona Polana nad Kanałem Bystrym. 

ZAPRASZAMY !!! 


