
PTTK Oddział w Rzeszowie 
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, tel. + 48 17 852 88 60 

www.pttkrzeszow.pl; e-mail biuro@pttkrzeszow.pl, rezerwacje@pttkrzeszow.pl 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych woj. podkarpackiego nr 044/04 

 

  

                          P O L S K A 
                                  Bydgoszcz i okolice 

Program:  

1 dzień 

wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00. 

Turek - Muzeum im. J. Mehoffera, z wystawą: „Turkowskie dzieło J. Mehoffera”, czyli projekty 

polichromii i witraży, wykonanych w Turkowskim kościele NSPJ, zwiedzanie kościoła NSPJ (wystrój 

i polichromie J. Mehoffera), zwiedzanie Turku. Przejazd do Bydgoszczy w miejsce zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień 

śniadanie, Tuchola – Muzeum Borów Tucholskich, Wymysłowo – Muzeum Kultury Indian 

Amerykańskich im. Sat-Okh’a, Górka Klasztorna – najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce (1079r., 

od 1923 roku, pracują tutaj Misjonarze Świętej Rodziny), zwiedzanie Sanktuarium. Obiadokolacja,  

nocleg 

3 dzień 

śniadanie, Bydgoszcz – zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym: Bazylika, park 

Kochanowskiego z pomnikiem Łuczniczki, dzielnica muzyczna, park Kazimierza Wielkiego z fontanną 

Potop, secesja bydgoska, Stary Rynek i okoliczne ulice, spichrze, katedra bydgoska, Wyspa Młyńska 

(jeśli starczy czasu i chęci: spacer nad śluzy - miejską na Brdzie oraz starą śluzę trapezową łącząca stary 

kanał z Brdą), Muzeum Wyczółkowskiego, Muzeum Mydła i Historii Brudu. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień 

śniadanie, Ciechocinek – zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym. Obiad. Wyjazd w drogę 

powrotną do Rzeszowa. Powrót do Rzeszowa ok godz. 23.00. 

 

 

 

 

 

 

ˢ Członkowie Klubu Seniora PTTK, * członkowie PTTK, 

 

Warunki płatności:  

zaliczka w wysokości ok 20% wartości imprezy płatna do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą 

kwotę należy uregulować do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

Świadczenia zawarte w cenie:  

przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 3 noclegi w hotelu ** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 

wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł) SIGNAL. 

IDUNA.  

 

Uwaga:  

koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):  

bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 100,00 PLN/os.  

Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 

Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 

 
wycieczka  objazdowa 

NR IMPREZY TERMIN CENA 

240/21  18.08 - 21.08.2021 r. 740 zł ˢ 

790 zł* 

820 zł 
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