POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1

NIP 627 001 20 51; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl
biuro czynne: poniedziałek – piątek; 9.00 – 17.00; tel. 32 771-99-74

TURYSTYKA TRZECIEGO WIEKU
Stryszów- Lanckorona- Kalwaria Zebrzydowska
20 sierpnia 2022 r. (sobota)
Wyjazd godz. 8.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni).
Przejazd przez Katowice, Wadowice do Stryszowa, Lanckorony i Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie zwiedzimy:
• Stryszów – Dwór obronny z XVI w., dziś to Muzeum Wnętrz* dworu
polskiego z XIX w. i wystawa czasowa – „Historia Bielizny”,
• Lanckorona – Etno Muzeum Regionalne*, rynek 9,5% nachylenia,
Zamek Lanckoroński, Kościół pw. Narodzenia J. Chrzciciela,
• Kalwaria Zebrzydowska – Bazylika* (oprowadzają o. Bernardyni),
Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki, to Zespół architektoniczno –
krajobrazowy i pielgrzymkowy wpisany jako jedyny w 1999 r. na
światową listę UNESCO - spośród ponad tysiąca takich założeń na
świecie. Dom Pielgrzyma – kaplica, makieta klasztoru i Drożek
kalwaryjskich. Po zwiedzaniu przejazd na ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Powrót do Chorzowa ok. godz. 20.00.

Świadczenia:
❖
❖
❖
❖
❖

przejazd autokarem, opłaty parkingowe,
obsługa przewodnika terenowego i miejscowego,
system słuchawkowy audio tour guide,
ognisko z pieczeniem kiełbasek i dodatki,
ubezpieczenie w Signal Iduna,

Cena wycieczki: 65 zł
*Dodatkowo na wstęp i miejscowe opłaty należy mieć przygotowane:
N - 30 zł, U - 20 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”.

Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Chorzowie, wpłata zaliczki 20 zł przy zapisie, pozostała kwota na dwa tygodnie
przed wyjazdem. Brak wpłaty w/w terminie oznacza rezygnację udziału w wyjeździe, wpłata zaliczki nie podlega
zwrotowi (w przypadku wcześniejszej rezygnacji, przy zwrocie wpłaty obowiązkowa opłata księgowa 10 zł,
istnieje możliwość bez kosztowego przeksięgowania wpłaty na inne wyjazdy statutowe).
Warunkiem udziału w wycieczce jest ukończony 50 rok życia, jeżeli masz mniej to skontaktuj się z nami !
Zapisy i dodatkowych informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
Credit Agricole 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „TTW Lanckorona” .

Wycieczka dofinansowana z funduszy Urzędu Miasta Chorzów.

