
   

     

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 
 

Imprez Turystyczna numer 101 /2022 

P I E N I N Y 

Czorsztyn - Niedzica 
 
 
 

21 sierpnia 2022r. (niedziela)  
 
 

       Wyjazd z Chorzowa, godz. 6.30 – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 

6.45 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Wadowice, 

Nowy Targ, na Przełęcz Snozką 653 m n.p.m., przejście pod pomnik „Organy 

Hasiora”  skąd panorama na Jezioro Czorsztyńskie i Dolinę Dunajca. Przejazd do 

Czorsztyna przejście i zwiedzanie zamku, a następnie rejs statkiem do Niedzicy 

– zwiedzanie zamku. Przejście nad zaporę jeziora Czorsztyńskiego, czas wolny 

na wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną 

przez Frydman. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
 

Świadczenia: 

 

• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• rezerwacja rejsu po Jeziorze Czorsztyńskim, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

 koszt wycieczki: 120 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 112 zł 

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

 

      Dodatkowo: na wstęp do zwiedzanych obiektów: N – 50 zł, U – 45 zł, U (3-26) – 35 zł 
   

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie 
przed wyjazdem. 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).  

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 „Czorsztyn”. 

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

