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Impreza Turystyczna numer 063 /2023 

Wielkopolski Park Narodowy 

POZNAŃ – na zielono  
 

 

12 - 14.05.2023 r. – 3 dni  
 

Piątek  

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 6.45 z Katowic ul. Andrzeja, godz. 7.05 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd przez 
Lubliniec, Byczynę do Antonina – zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego Książąt 
Radziwiłłów*. Przejazd do Jarocina, gdzie Pomnik Glana, zabytkowy ratusz na rynku 
i Muzeum Regionalne* w  Pałacu Radolińskich* z założeniem parkowym, czas na 
wytchnienie. Przejazd do Środy Wielkopolskiej, zabytkowej miejscowości znanej 
z kolegiaty NMP Wniebowziętej z XV w. i układu przestrzennego. Przejazd do 
Hotelu Zieliniec - zakwaterowanie, nocleg, obiadokolacja w Domu Pod Lipami. 
Sobota  
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego: Mosina – 
miejscowość znana z „Pomnika Eleganta” i wieży widokowej* (najwyższe 
wzniesienie WPN – Osowa Góra 132 m n.p.m.), Jeziory – Muzeum Przyrodnicze 
WPN* – „muzeum form polodowcowych”*, przejście piesze nad brzeg Jeziora 
Góreckiego z wyspą zamkową z ruinami zamku. Przejazd do Szreniawy - zwiedzanie 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego*, Pałac 
Bierbaumów*, wieża widokowa, czas na wytchnienie przy Browarze Szreniawa. 
Powrót do hotelu na trasie obiadokolacja, nocleg. 
Niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd nad Jezioro Maltańskie, przejście Ścieżką 
w Koronach Drzew (200 m), przejazd Kolejką Maltańską (3,5km) wzdłuż 
północnych brzegów jeziora, na trasie Termy Maltańskie, Park Tysiąclecia, Polmos – 
Wyborowa do stacji końcowej w dzielnicy Komandoria – kościół św. Jana 
Jerozolimskiego z XII w. Przejazd do Palmiarni* – z 1911 r. zwiedzanie obiektu 
o pow. 1694 m2 – 8 działów z Parkiem Wilsona. Przejazd do dzielnicy Ogrody, do 
Ogrodu Botanicznego, spacer „od alpinarium po dział roślin wodnych i bagnistych”. 
Przejazd na zabytkowy Rynek Starego Miasta, gdzie czas na wytchnienie, czyli 
posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Chorzowa,  
przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.00.  

VERTE 

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


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i opłaty parkingowe, 

• 2 x nocleg w Hotelu Zieliniec (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja („Dom Pod Lipami”/stodoła),  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• rezerwacja zwiedzania obiektów,  

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

• obowiązkowa składka na TFP i TFU, 

• podatek VAT. 
 

 

 
 

koszt wycieczki: 680 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 656 zł 

 

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

POKOJE JEDNOOSOBOWE ZA DOPŁATĄ 120 zł NA ZAPYTANIE – ILOŚĆ TAKICH POKOI OGRANICZONA ! 
 

Koszt wycieczki nie obejmuje: przewodnickich opłat lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
które wynoszą: N – 110 zł, U - 95 zł, U (do 16 lat) - 85 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.   

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 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. 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

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 „12-14.05”  
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie, ze względu na organizacje wejść do 
zwiedzanych obiektów i warunki atmosferyczne. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 

 
 
 
 
 
 


