
   

     

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 044 /2023 

w stronę ROZTOCZA  

Baranów Sandomierski, Szczebrzeszyn, 
Zwierzyniec, ZAMOŚĆ, Leżajsk, Łańcut 

 

 
 

29.04 – 01.05.2023 r. – 3 dni  
 

1 dzień - sobota 
Wyjazd o godz. 6.15 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.30 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd przez Kraków, do 
Baranowa Sandomierskiego*, zwiedzanie założenia parkowo – zamkowego Rodu 
Leszczyńskich. Przejazd do Zwierzyńca, zwiedzanie miejscowości w tym Kościół na 
Wodzie, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego 
(ekspozycja multimedialna, film), czas na wytchnienie przy zabytkowym Browarze 
Zwierzynieckim. Przejazd do ZAMOŚCIA, na trasie przejazdu Szczebrzeszyn (pomnik 
chrząszcza), zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień - niedziela 
Śniadanie. Przejazd do zabytkowego centrum miasta, wpisanego na światową listę 
UNESCO, zwiedzanie: Muzeum Zamojskich*, Katedra Zmartwychwstania Pańskiego 
i św. Tomasza Apostoła z Wieżą Katedralną* i Muzeum Sakralnym* „Skarbiec – 
historii, sztuki i nauki”, synagoga, Twierdza Zamość - Bastion VII* (trasa 
podziemna, taras widokowy), Brama Lwowska, Brama Szczebrzeszyńska, Rynek 
Wodny, Rynek Wielki z arkadami z XVI wieku, park miejski, Furta Wodna. W trakcie 
zwiedzania, czas na wytchnienie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień - poniedziałek 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Leżajska - zwiedzanie Zespołu Kościoła 
i Klasztoru OO. Bernardynów z XVII wieku wraz z prospektem organowym (Organy 
wraz z Bazyliką zostały wpisane na listę Narodową Pomników Historii i należą do 
najcenniejszych tego typów instrumentów organowych w Europie). Przejazd do 
Łańcuta - zwiedzanie Pałacu Lubomirskich* wraz z powozownią* i stajniami*, czas 
na wytchnienie, czyli posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną 
autostradą przez Kraków, Katowice przyjazd do Chorzowa ok. godz. 21.00. 

VERTE ! 

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


 
 

 

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingowe, 

• 2 x nocleg w hotelu „Junior” (pokoje 1**-2-3 os., wc, łazienki, wifi, TV), 

• 2 x śniadanie (bufet), 2 x obiadokolacja,  

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów,  

• pilot- przewodnik na całej trasie i po obiektach, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna - suma ubezpieczenia 10 tys. zł, 

• obowiązkowa składka na TFG i TFP, 

• podatek VAT. 
 

 

 

koszt wycieczki: 698 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 678 zł 

 

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

 

DODATKOWO: koszt wycieczki nie zawiera opłat wstępu* do 11 zwiedzanych obiektów, 
które wynoszą  N - 160 zł, U - 120 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

**Dopłata do pokoju 1 osobowego 80 zł (ilość pokoi ograniczona). 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 
Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Uczestnicy wchodzą do autokaru 

na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „29.04-1.05”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zmianie, ze względu na organizacje  
wejść do zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i obostrzenia wynikające z lokalnych przepisów. 

   


