
   

     

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 Rjestru Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 152 /2022 

ŁÓDŹ zamknieta w kadrze 
UNIEJÓW TERMALNIE i BARBÓRKOWO   

 
 

3 - 4 grudnia 2022 r. – 2 dni  
 

Dzień pierwszy – sobota 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 – Katowice 
(po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Piotrków Trybunalski do Łodzi, 
zwiedzanie filmowe miasta to: Muzeum Kinematografii*, Aleja Sław na ul. Piotrkowskiej, 
czy postacie z wieczornej Dobranocki. Manufaktura Poznańskiego, to zaś miejsce, gdzie 
będzie czas na wytchnienie. Przejazd do miejscowości Uniejów – zakwaterowanie 
w „Gościńcu nad Wartą” w części hotelowej, obiadokolacja, „WIECZÓR BARBÓRKOWY” 
(to degustacja nalewek i wspólna integracja przy muzyce !), nocleg. 

Dzień drugi – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Uniejowa, zwiedzanie centrum, przejście nową 
kładką do założenia parkowo – zamkowego z XIV wieku, pobyt na zmodernizowanym 
kompleksie termalno – basenowym. W kompleksie termalnym znajdują się baseny 
wewnętrzne, zewnętrzne z wodą termalno – solankową. Pobyt do godzin popołudniowych 
i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  

 

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, śniadanie (bufet), wieczór - BARBORKOWY,  

• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 

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

koszt wycieczki: 406 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 392 zł 

 

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

0 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów oprowadzania i wstępu* do Muzeum Kinematografii: N - 30 zł, U - 25 zł 
oraz wstępu na baseny termalne - cena grupowa: 3h baseny + 1h restauracja - 65 zł ze strefą saun - 85 zł; 

przekroczenie czasu dopłata 0,70 zł/minutę. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 150 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. 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). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

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 „KADR”  

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

