
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 075 / 2023 

POJEZIERZE WIELKOPOLSKIE - PAŁUKI 
Gniezno, Kruszwica, BISKUPIN, Giecz, Mogilno, 

Strzelno, Ostrów Lednicki, Żnin, Wenecja, Grzybów  
 

25.06 – 2.07. 2023r. – 8 dni 
 
 

 

NIEDZIELA: Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 

zgłoszeniu: godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd na trasie, Kluczbork, Ostrów 

Wielkopolski do miejscowości Giecz* i Grzybowa* – związanych z pierwszymi grodami 

plemienia Polan – zwiedzanie Rezerwatów Archeologicznych* (muzeum). Przejazd przez 

Gniezno do BISKUPINA na miejsce zakwaterowania: OW „Przystań Biskupińska”, 

obiadokolacja, czas na aklimatyzację. 

PONIEDZIAŁEK: przejście piesze do centrum Biskupina – zwiedzanie rezerwatu -  Muzeum 

Archeologicznego* (jednego z największych w Europie ! 38 ha) to: obozowiska łowców 

i zbieraczy (wizualizacja), osady pierwszych rolników, osady obronnej na półwyspie, grobów 

skrzynkowych, wioski piastowskiej oraz Chaty Pałuckiej – obiekt etnograficzny, wpisany do 

rejestru zabytków. Rejs statkiem* pasażerskim „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim. 

WTOREK: Ostrów Lednicki, zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego*, 

przeprawa promem* po Jeziorze Lednickim na wyspę do siedziby księcia Mieszka I i księżnej  

Dobrawy, dziś Pomnik Historii - Muzeum Pierwszych Piastów Polskich* – Palatium. 

Wieczorem BIESIADA PAŁUCKA z opowiadaniami, muzyką i degustacją nalewek. 

ŚRODA: Gniezno - Muzeum Pierwszych Piastów Polskich* (ekspozycja multimedialna 

z filmami) i Wzgórze Lecha: wnętrza i podziemia Katedry*, Drzwi Gnieźnieńskie*, wieża (taras 

widokowy), Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej* i „starówka miejska”. 

CZWARTEK: Przejazd kolejką wąskotorową* z Biskupina przez Wenecję do Żnina, gdzie 

Brama Toruńska, Poznańska i Wodna, Dwór Arcybiskupa, Magistrat* (Muzeum Ziemi 

Pałuckiej), Baszta* (o / Muzeum), Konwent Dominikanów, kościół pw. NMP (św. Floriana).  

PIĄTEK: Wenecja – Muzeum Wąskotorowej Kolei Żnińskiej*, ruiny Zamku – Diabła 

Weneckiego*. Przejazd, przejście ścieżką przyrodniczo – leśną „Dolina Rzeki Gąsawki” – 

rezerwat torfowiskowy 12ha (ok. 2,5km, czas ~1h, wygodne obuwie bo: mostki, kładki, schody, 

pomosty), Gąsawa – kościół św. Marcina z XVII w. 

SOBOTA: Strzelno – Bazylika św. Trójcy*, Rotunda św. Prokopa*, Romańskie Muzeum*. 

Mogilno – Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów* (kościół, krypty, krużganki, 

wirydarz), przejście bulwarami Jeziora Mogileńskiego na Rynek i do parku miejskiego.  

NIEDZIELA: Wykwaterowanie. Przejazd do Kruszwicy – romańska Bazylika Kolegiacka 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Mysia Wieża* z podziemiami zamku i na zakończenie rejs* 

po Jeziorze Gopło. Na trasie powrotu, przerwa na posiłek we własnym zakresie.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00.     
 

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


 
 

Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe, autostradowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w OW „Przystań Biskupińska”  (pok. 2-3-4 os. wc, łazienki, TV, Wi-Fi),  

• 7 – śniadań (bufet szwedzki), 6 – obiadokolacji,   

• wieczór integracyjny przy muzyce i nie tylko - BIESIADA PAŁUCKA 

• opłata klimatyczna, 

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• 6 wycieczek fakultatywnych !,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• obowiązkowa składka na TFP i TFU,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł, 

• podatek VAT.  
 

 

koszt wycieczki: 1 920 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 1 878 zł 

 

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

 

*DODATKOWO:  koszt biletów wstępu i opłat do 20 zwiedzanych obiektów, dwóch rejsów,  
przeprawy promowej w trakcie wycieczek fakultatywnych, to ok. N - 290 zł, U - 230 zł,  

a w obiektach sakralnych „co łaska”.   

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 600 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. 

 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 „25.06-2.07”  

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na dostępność obiektów i obowiązkowe 
rezerwacje oraz warunki atmosferyczne. Obowiązkowo uczestnicy powinni przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 

posiadać odpowiedni strój i wygodne obuwie turystyczne w trakcie trwania wycieczek fakultatywnych. 
 

 

OW „PRZYSTAŃ BISKUPIŃSKA”, usytuowany jest w spokojnej 
części Biskupina - w pobliżu Jeziora Biskupińskiego - zaledwie 180 m od 
jeziora, na Szlaku Piastowskim trasie historyczno – krajoznawczej w sercu 
Pałuk, zaledwie 700 metrów od rezerwatu archeologicznego. Ośrodek, to 

dwa budynki z pełnym zapleczem gastronomicznym, gdzie dewizą właścicieli jest 
„MY DLA WAS, WY DLA NAS” i „ NIE MA RZECZY NIEMOŻIWYCH”. Pokoje, wyposażone są 
w TV, ręczniki oraz dostępny jest bezprzewodowy internet.  
 

Pałuki, to też Wielkopolska, położone są w większości na 

Pojezierzu Chodzieskim. Południowe krańce znajdują się na Pojezierzu 
Gnieźnieńskim, a północne w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na polodowcowym 
terenie Pałuk znajduje się około 130 jezior. Krajobraz tej ziemi cechuje duże 
zróżnicowanie terenu. Liczne wzniesienia, łąki oraz lasy stanowią o urodzie Pałuk, których 

około połowę zajmuje Powiat Żniński, …     ZAPRASZAMY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Chodzieskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Gnie%C5%BAnie%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Gnie%C5%BAnie%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pradolina_Toru%C5%84sko-Eberswaldzka

