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Impreza Turystyczna numer 164 /2022 

Sylwestrowo - Noworocznie 
Stary Sącz – PIWNICZNA ZDRÓJ – Stara Lubowla – Muszyna 

 

29.12 – 01.01.2023r. z nami przez 4 dni  
 

   

Czwartek – dzień pierwszy 
Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), o godz. 7.45 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 przez Kraków, 
Mszanę Dolną, do Starego Sącza. Zwiedzanie miasta: Ołtarz Papieski, źródło św. 
Kingi, Brama Seklerska, Klasztor Sióstr Klarysek, Muzeum Regionalne*, zbytkowy 
Rynek. Przejazd do miejscowości Rytro, przejście piesze do ruin zamku nad 
Popradem. Przejazd na Ośrodek Wypoczynkowy „Stefanka” w Piwnicznej Zdroju, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas na aklimatyzację, a dla aktywnych, przejście 
na stronę słowacką do Karczmy!, nocleg.  
Piątek – dzień drugi ŻEGNAMY STARY ROK 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie części zdrojowej: Źródło Piwniczanka, Artystyczna 
Pijalnia, Park Zdrojowy i części miejskiej: zabytkowa studnia, stacja kolejowa, 
rynek, ratusz, kościół Nawiedzenia NMP. Przejazd na Słowację (zabrać dokumenty) 
do Destylarni whisky  NESTVILLE PARK* koło Starej Lubowli - zwiedzanie wraz 
z degustacją, czas na wytchnienie. Powrót na ośrodek, obiadokolacja, a wieczorem 
turystyczne pożegnanie starego roku przy ognisku i dźwiękach muzyki, nocleg.  
Sobota – dzień trzeci SYLWESTER ! 
Śniadanie, przejazd i dopołudniowe zwiedzanie Muszyny: Ogród Biblijny, Park 
Zdrojowy, Góra Zamkowa, Park Sensoryczny, wieża widokowa. Powrót na ośrodek, 
obiadokolacja.  Czas na przygotowanie się do Zabawy Sylwestrowej* – zaczynamy 
ok. 19.30, a kończymy w 2023 roku !!!, nocleg. 
Niedziela – dzień czwarty NOWY ROK ! 
Późniejsze śniadanie, dla potrzebujących – indywidualny wypoczynek, a dla 
aktywnych: przejazd do Wierchomli Małej, przejście szlakiem do Bacówki PTTK 
nad Wierchomlą i dalej na górną stację kolejki krzesełkowej (zjazd lub zejście) do 
Wierchomli Małej (czas przejścia ok. 2h , suma podejść 350 m, dł. tr. ok. 5 km), 
powrót na ośrodek. Obiad niedzielny o godz. 15.00, wykwaterowanie i wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa ok. godz. 20.30 przez Kraków, Katowice. 

               VERTE ! 
 

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


 

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• 3 noclegi w pokojach 2 - 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 

• 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja, obiad noworoczny,  

• ognisko turystyczne z pieczeniem kiełbasy z dodatkami,  

• SYLWESTROWA zabawa taneczna z oprawą muzyczną, konkurs NOWOROCZNY,  

• pilot - przewodnik w trakcie całego pobytu, 

• wycieczki fakultatywne**, rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• ubezpieczenie krajowe i zagraniczne w Signal Iduna, 

• obowiązkowa składka na TFP i TFU, 

• podatek VAT.  
 

 

koszt  wyjazdu: 1198 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 1170 zł  

 

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

DODATKOWO na wstęp do zwiedzanych obiektów : 
N - 15 zł i 10 euro; U - 10 zł i 8 euro oraz na grupowy przejazd kolejką krzesełkową w jedną stronę – 20 zł:  

Dopłata do pokoju 1 osobowego typu studio – 100 zł (ilość ograniczona). 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na trzy tygodnie przed realizacją wyjazdu (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Istnieje 

możliwość zawarcia ubezpieczania od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Rezerwacja telefoniczna miejsca na 
wycieczce ważna do 4 dni roboczych. Uczestnicy wsiadają do autokaru wg. kolejności wpłaconej zaliczki (dotyczy tylko 

wsiadania w Chorzowie) należy być 15 min. przed podaną godziną wyjazdu. 

**Osoby biorące udział w wycieczkach fakultatywnych obowiązkowo, obuwie turystyczne, ubiór 
dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych oraz dokumenty w celu przekroczenia granicy. 

 

 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 „Piwniczna” 

 
 

 

 

ZABAWA SYLWESTROWA, to szaleństwo przy muzyce mechanicznej DJ (stroje dowolne 

mile widziane niespodzianki !), w trakcie której będzie danie ciepłe, zimna płyta, sałatki x 2, 
napoje ciepłe i gazowane (0,75 l/os.). Dodatkowe „napoje”, to już we własnym zakresie 
wg. własnego uznania, my zapewniamy lampkę wina musującego o północy ! 

W trakcie zabawy - Konkurs NOWOROCZNY – atrakcyjne nagrody !!! 
 

PIWNICZNA ZDRÓJ – królewskie miasto: 
położone w województwie małopolskim nad rzeką Poprad, założone na surowym 
korzeniu przez Kazimierza III Wielkiego, na trakcie handlowym na Węgry. Początkowa nazwa to 
„Piwniczna Szyja”, ze względu na położenie w wąskim przesmyku w Beskidzie Sądeckim. Od XIX 
wieku znana z „Kwaśnych Wód” mineralnych, gdzie przybywali pierwsi kuracjusze. Dziś poprzez 
różnorakie zabiegi leczy się  tu choroby układu pokarmowego, cukrzycy i stanów zapalnych 
trzustki. Na terenie uzdrowiska czynne są głębinowe odwierty, gdzie wodę mineralną rozlewa o 
się do butelek i znane są  pod nazwą – PIWNICZANKA … 

ZAPRASZAMY !  


