
   

     

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 042 /2023 

CZESKIE UZDROWISKA: Karlowe Wary 

Mariańskie i Franciszkańskie Łaźnie & Hrad Loked  
 

 

29.04 – 03.05.2023r. – 5 dni 
 

 

1 dzień: sobota  
Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 
zgłoszeniu: godz. 6.15 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 6.35 z Gliwic (Plac 
Piastów). Przejazd do Czech, przekroczenie granicy w Kudowie Zdroju, a dalej 
przez Pragę do Kruszowic – zwiedzanie* królewskiego browaru z 1581 roku 
wraz z degustacją piwa i sklepem firmowym. Przejazd do hotelu*** w Karlowych 
Warach, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

2 – 3 dzień: niedziela - poniedziałek 
Przejazd do centrum Karlowych War – dwu dniowe zwiedzanie największego 
czeskiego uzdrowiska obejmuje obiekty historyczne, przyrodnicze i współczesne: 
Muzeum „Bechera”*, Muzeum huty* szkła kryształowego „Moser”, Karlowe 
metro* (lanovka), Wieża Diany - „Kto nie był na Dianie, nie widział Karlowych 
War” (150 schodów lub winda), Prawosławna Cerkiew Apostołów św. Piotra 
i Pawła, Cesarska Łaźnia, Całoroczny Dom Bożonarodzeniowy*, wieża 
zamkowa, Młyńska Kolumnada, kościół św. Marii Magdaleny, gejzer – 12 m 
wysokości, Rynkowa Kolumnada, Teatr Miejski, pomnik Adama Mickiewicza, 
Zapora Brezova, Ogród Japoński, źródło Stefanika, Ogród Dworaka ze 
źródełkiem, pomnikiem i kolonadą, ścieżka Gethego z pomnikiem, Łaźnie 
Elżbiety, … . W trakcie dwu dniowego zwiedzania, czas na wytchnienie 
i odpoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: wtorek 
Śniadanie. Przejazd do uzdrowiska Franciszkowe Łaźnie – przejście od 
Cesarskich Łaźni promenadą Izabeli do zabytkowej części uzdrowiska 
(kolumnada, źródło Franciszka, kościół św. Krzyża,  muzyczny ogród, źródło 
Stanisława, Teatr Bożeny Niemcowej). Przejazd do uzdrowiska Mariańskie 
Łaźnie, które otrzymały przydomek „Wielkie uzdrowisko w małym miasteczku” . 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: środa 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do zabytkowej miejscowości Loket – 
zwiedzanie średniowiecznego zamczyska* położonego w zakolu rzeki Ohrzy. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju, na trasie przerwa na posiłek. Przyjazd do 
Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.30.      VERTE !  
 

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


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,     

• 4 noclegi w Hotelu Hubertus*** (pok. 1**- 2, 3, 4 os. łazienki, wc, wifi), 

• 4 śniadania (bufet), 4 obiadokolacje, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,   

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• obowiązkowa składka na TFP i TFU,  

• ubezpieczenie KL 25 000 €, NNW 20 tys. zł i bagaż 1100 zł,  

• podatek VAT. 
     

koszt wycieczki: 1528 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 1492 zł 

 

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

*Dodatkowo: na wstępy do 7 obiektów (zbiera przewodnik w dniu wyjazdu), degustacji piwa 
i becherówki:  N – 1200 KCZ, U (+65) – 1000 KCZ; U (18-26) – 950 KCZ, U (6-18 lat) 600 KCZ . 

Degustacja:  tylko dla osób w wieku powyżej 18 lat !,   

** Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł (ilość pokoi ograniczona). 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 

Uczestnicy wchodzą do autokaru według dat wpłaty zaliczek, zasada ta obowiązuje tylko w Chorzowie, należy być 

15 min przed wyjazdem. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dokument (paszport bądź dowód osobisty).  

Na terenie Czech obowiązuje waluta korona czeska, wartość 100 KCZ = ok. 20 zł. Pilot – przewodnik nie oprowadza 

po wnętrzach. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie ze względu, na obowiązkowe rezerwacje.  
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 dop. „29.04-3.05.KW”. 
     

https://www.vanocnidum.cz/en/

