
   

     

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 Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 043 /2023 
 

KRAKÓW: Szlakiem Wisławy Szymborskiej 

w 100– lecie URODZIN NOBLISTKI  
 

16.04.2023r. - niedziela  

 
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy 

tężni), godz. 8.15 – Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do 

Krakowa. Tematem wycieczki będzie 100 rocznica urodzin pisarki i ogłoszenie przez 

Senat RP – „2023 Rok Wiesławy Szymborskiej”. Szlak Noblistki obejmuje miejsca 

związane z życiem, twórczością i miejscem upamiętnienia pisarki. Trasa przejścia od 

ul. Krupniczej 22  (Dom Literatów) – Kamienica Szołayskich – „Szuflada Szymborskiej” 

– ul. Gołębią 16 (siedziba „Tygodnika Powszechnego”, miejsce studiowania) – 

ul. Bracka 3-5 Kawiarnia „Prowincja” (Domofon Poezji) po Pałac Potockich na 

Rynku Krakowskim (nowe miejsce literackie w ramach programu: „Kraków Miasto 

Literatury UNESCO”). Po zwiedzaniu będzie czas na wytchnienie, czyli posiłek we 

własnym zakresie. Na zakończenie przejście na Cmentarz Rakowiecki, gdzie Wisława 

Szymborska spoczęła w rodzinnym grobowcu.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.00.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i drogowe,  

• przewodnik miejski po Krakowie,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna – sum. ubezp.  10 tys. zł.  
 

koszt wycieczki: 128 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 120 zł  

 

  (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

DODATKOWO: bilety wstępu i opłat w zwiedzanych obiektach: N – 25 zł, U – 18 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 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 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 „16.04”. 

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

