Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtył y
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
wpis do rejestru CEOTIPUNPUT nr 3150

KOŁO GRODZKIE
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im. Ludomira Sawickiego

Program
wycieczek autokarowych
Koła Grodzkiego PTTK
Lato-Jesień 2019

KOŁO GRODZKIE PTTK
ul. Zyblikiewicza 2B
31-029 Kraków
(w Domu Turysty PTTK – wejście obok sklepu spożywczego)

tel.: 12 422 85 28

kologrodzkie@gmail.com
www.kologrodzkie.pl
Dyżury:
poniedziałki
od godz. 12.00 do 15.00
wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00
Organizatorem imprez jest Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie.
Organizator jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej przez Ministra właściwego ds. turystyki pod numerem 3150
oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004.
Organizator posiada ważną polisę umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 05.261.879 wystawioną przez AXA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

LATO 2019 – JEDNODNIOWE
i JESIEŃ 2019 - WIELODNIOWE
Zapisy wraz z wpłatą na poniższe wycieczki prowadzone będą od:
dla członków Koła Grodzkiego:
dla pozostałych członków PTTK:

od 20 MAJA 2019 r.
od 10 czerwca 2019 r.

13.07.2019 KRÓLOWA OD SŁOWACKIEJ STRONY –
sobota
ZAPROSZENIE NA ORAWĘ
wycieczka łączona (objazdowa i piesza górska – do wyboru)
Trasa autokarowa (objazdowa):
Rejs statkiem po Jeziorze Orawskim (zwiedzanie Slanickiej Wyspy Sztuki) - Twardoszyn (gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych-UNESCO) - Podbiel (drewniane chaty
zrębowe) - Slana Voda (schronisko turystyczne – teren dawnego uzdrowiska)
Trasa piesza górska:
Slana Voda – Aleja Hviezdoslava – Półgórskie Rozstaje – Babia Góra (1725 m) –
Kościółki – Mała Babia Góra (1517 m) – Slana Voda
ok. 8 godzin marszu, pkt do GOT: 30
Trasa górska umiarkowana, długa, ok. 21 km długości, ok. 1100 m przewyższeń
Powrót do Krakowa ok godz. 21-22
Cena wycieczki:
69 zł
Zadatek: 20 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 13 czerwca 2019 r.!
II rata:
49 zł – płatna do 27 czerwca 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 15 euro/osoba)
Podczas wycieczki należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport!

27.07.2019 SANDOMIERZ – ŚLADAMI OJCA MATEUSZA
sobota

Zwiedzamy zabytki Sandomierza, m.in.: Katedra Narodzenia NMP (wnętrza), kościół
św. Jakuba (wnętrza), Rynek, kwartał żydowski, Podziemna Trasa Turystyczna, fragmenty murów miejskich, Brama Opatowska, Ucho Igielne, Zamek Sandomierski, Dom Długosza.
Cena wycieczki:
63 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

03.08.2019 SZLAK LITERACKI Z ODROBINĄ PRZYRODY W TLE
sobota

Zwiedzamy: Oblęgorek (Muzeum Henryka Sienkiewicza) – Zagnańsk (Dąb Bartek) –
Ciekoty (Dworek Stefana Żeromskiego, Ośrodek Edukacyjny „Szklany Dom”) – Święta
Katarzyna (Klasztor ss. Bernardynek z XV w., pomnik Żeromskiego) – powrót do
Krakowa ok. godz. 21.00
Cena wycieczki:
75 zł
Zadatek: 20 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 27 czerwca 2019 r.!
II rata:
55 zł – płatna do 18 lipca 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

17.08.2019 JURAJSKA KRAINA I ORLE GNIAZDA
sobota

wycieczka łączona (objazdowa i piesza górska – do wyboru)
Trasa autokarowa (objazdowa): Smoleń (Zamek Pilcza) – Pilica (zabytkowa zabudowa rynku) – Podzamcze (Zamek Ogrodzieniec, Park miniatur zamków jurajskich) – Kroczyce (kościół św. Jacka i Marii Magdaleny – ołtarz główny wykonany z bryły kalcytu
w kształcie groty z Lourdes) - Podlesice (Jaskinia Głęboka)
Trasa piesza nizinna: Smoleń – Dolina Wodącej – dawna gajówka Psarskie – Rezerwat
Ruskie Góry – Ryczów – Łysa Pałka – zielonym szlakiem do Podzamcza
Trasa piesza o długości 19 km, czas przejścia: 7 godzin, pkt do OTP: 19
Cena wycieczki:
49 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

24.08.2019 DAWNYM TRAKTEM W STRONĘ RUSI HALICKIEJ
sobota

Zwiedzamy: Przeworsk (m.in.: zespół pałacowo-parkowy, ratusz, fragmenty murów
obronnych, Domy Tkaczy, zespół klasztorny Bożogrobców: Bazylika Ducha Świętego
i Kaplica Grobu Bożego, „Pastewnik” – Żywy Skansen z zabytkami architektury drewnianej Ziemi Przeworskiej) – Jarosław (m.in.: zabytkowa zabudowa rynku – Ratusz, Kamienica Królowej Marysieńki, renesansowa Kamienica Orsettich, Podziemne Przejście Turystyczne) – powrót do Krakowa ok. godz. 21.00
Cena wycieczki:

92 zł

Zadatek: 30 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 27 czerwca 2019 r.!
II rata:
62 zł – płatna do 08 sierpnia 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

UDZIAŁ W XX OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE ODDZIAŁÓW I KÓŁ
11-1213.10.2019 ŚRODOWISKOWYCH PTTK – Ostrów Wielkopolski
piąteksobotaniedziela

Organizator: Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
Wycieczka wyłącznie dla członków Koła Grodzkiego PTTK
Dzień 1: przejazd Kraków – Ostrów Wielkopolski (w przypadku przejazdu autokarem
krótkie zwiedzanie po trasie), zakwaterowanie, ZLOT: uroczyste otwarcie Zlotu, spacer
z przewodnikiem wokół zalewu Piaski-Szczygliczka, prelekcja krajoznawcza pn.
„Wielkopolska Południowa – Powstanie Wielkopolskie”, ognisko;
Dzień 2: ZLOT: udział w jednej z dwóch zlotowych wycieczek autokarowych (deklaracja wyboru trasy przy zapisie): Trasa A: Gołuchów (zamek, zagroda żubrów) – Kalisz (najstarsze miasto w Polsce, zabytki miasta) lub Trasa B: Ołobok (klasztor Cysterek) – Strzyżew (zabytkowa zabudowa) – Kotłów (kościół) – Mikstat (zabytki miasta) –
Ostrzeszów (zabytki miasta); wieczorem spotkanie integracyjne;
Dzień 3: ZLOT: uroczyste zakończenie Zlotu - zwiedzanie obiektów Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim; powrót do Krakowa
Cena wycieczki:
393 zł
Zadatek: 240 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 27 czerwca 2019 r.!
II rata:
153 zł – płatna między 12 a 26 września 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd (autokarem turystycznym lub pociągiem), 2 noclegi, wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), ognisko, usługi przewodnickie, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów
Cena nie obejmuje: ewentualnych biletów wstępu do obiektów zwiedzanych podczas przejazdu na trasie Kraków – Ostrów i z powrotem
Przejazd z Krakowa do Ostrowa i z powrotem autokarem turystycznym, pod warunkiem uczestnictwa minimum 20 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych,
transport pociągiem pośpiesznym.

13-21.09.2019 piątek-sobota - W ZACHODNIEJ BUŁGARII
Wycieczka krajoznawcza zagraniczna 9-dniowa
we współpracy z Biurem Podróży „Galeon”
Dzień 1 (piątek): wyjazd z Krakowa ok. godz. 15.00, nocny przejazd przez Słowację i Węgry do Serbii;
Dzień 2 (sobota): przejazd przez Serbię do Bułgarii – do BANSKA – kurort narciarski (odpoczynek,
obiadokolacja, nocleg); Dzień 3 (niedziela): śniadanie, przejście przez BANSKO – przejazd malowniczą górską kolejką wąskotorową (po drodze najwyżej położona na Bałkanach stacja kolejowa
Awramowo 1267 m n.p.m.) do VELINGRADU (uzdrowisko, spacer po historycznym centrum) –
dalej podróż autokarem – PATALENICA (krótki postój, z zewnątrz: Batkunski Monastyr św. Piotra
i Pawła z XIV w., Twierdza „Batkunion” z XV w., cerkiew św. Dymitra z XII-XIII w.) – PAZARDŻIK
(miasto z dwoma meczetami, w miarę możliwości drobne zakupy) – powrót do BANSKA (spacer po
mieście, obiadokolacja nocleg); Dzień 4 (poniedziałek): śniadanie, DOBARSKO (cerkiew z freskami
sprzed 400 lat, 30-metrowy wodospad Sztrokołato) – GARMEN (pozostałości starożytnego miasta Nicipolis ad Nestrum, z fortyfikacjami zbudowanymi za cesarza Trajana) – KOWACZEWICA (rezerwat
architektoniczno-etnograficzny z typową zabudową, dachami łupkowymi, mieszkańcami w strojach
ludowych) – powrót do Banska (obiadokolacja, nocleg); Dzień 5 (wtorek): śniadanie, KLJUCZ KOŁO PETRIC (ruiny twierdzy, pomnik Samuila z XI w. – miejsce bitwy cara Samuila z bizantyjsmik cesarzem Bazylim) – ROŻEŃSKI MONASTYR (największy prawosławny monastyr w Górach Piryn z 890r.,
cenne średniowieczne freski, witraże, cele mnichów, refektarz, kostnica, figura Matki Bożej) – dla
chętnych piesze przejście szlakiem słynnych piaskowcowych MELNICKICH PIRAMID do Melnika (ok. 4 km) – MELNIK (słynne winnice i winiarnie, spacer, zabytki m.in.: Dom Rodziny Kordopulo,
rozległe piwnice winne, cerkiew św. Barbary, Muzeum Historyczne, cerkiew św. Piotra i Pawła, neobizantyjski dom Paszy, XVIII w. cerkiew św. Mikołaja, pozostałości średniowiecznej twierdzy) – WIECZÓR BUŁGARSKI W MELNIKU (obiadokolacja z muzyką, tańcami, śpiewem i degustacją wina) –
powrót do Banska (nocleg); Dzień 6 (środa): śniadanie, wykwaterowanie, SZTOBSKIE PIRAMIDY
(około 2 godzinny spacer wśród form skalnych z piaskowców) – MONASTYR RYLSKI (wpisany na
listę UNESCO prawosławny kompleks klasztorny z X w., święte miejsce Bułgarów) – SAMOKOV
(spacer po mieście, obiadokolacja, nocleg); Dzień 7 (czwartek): śniadanie, przejazd do kompleksu
Borovec – wyjazd kolejką gondolową na JASTREBEC (na wys. 2.400 m n.p.m.) – dla chętnych
piesza wycieczka na MUSAŁĘ (2.925,40 m n.p.m.) najwyższy szczyt Bałkanów (trasa umiarkowana, ok. 3 godziny marszu w jedną stronę, po drodze schronisko górskie, na szczycie obserwatorium
astronomiczne) – dla pozostałych łagodny trawers do schroniska i z powrotem (ok. 1,5 godziny
w jedną stronę), zjazd do kompleksu BOROVEC (czas wolny) – obie grupy powrót do Samokova
(obiadokolacja, nocleg); Dzień 8 (piątek): śniadanie, wykwaterowanie, SOFIA (zwiedzanie stolicy Bułgarii z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, m.in.: Pałac Sprawiedliwości, Kościół Prawosławny Św.
Niedzieli, bulwary, Meczet Banya Bashi z VI w., publiczne łaźnie w stylu neobizantyjskim, CerkiewRotunda św. Jerzego z IV w., Pałac Prezydencki, Sobór św. Aleksandra Newskiego – część obiektów
tylko z zewnątrz) – czas wolny, zakupy – wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 19.00 – przejazd nocny
przez Serbię; Dzień 9 (sobota): przejazd przez Węgry, Słowację – przyjazd do Krakowa ok. godz. 20
Cena wycieczki:

1.990 zł

Zadatek:
597 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 27 czerwca 2019 r.!
II rata:
1.393 zł – płatna między 13 a 29 sierpnia 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, 6 noclegów (pensjonaty/hotele, pokoje 2-3 os.
z łazienkami lub studio: 2-3 pokoje ze wspólną łazienką), wyżywienie (6 śniadań, 6 obiadokolacji,
w tym wieczór włoski), opieka pilota i przewodnika górskiego, przewodnik po Sofii, ubezpieczenie KL
i NNW (10 000 zł), opłata na TFG
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletów na kolejki (ok. 65 euro/os.)
Podczas wycieczki należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, ważny co najmniej 3
miesiące od daty powrotu z Bułgarii.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
❖ W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK!
❖ Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

❖ Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki (jednodniowe LATO i wielodniowe JESIEŃ) prowadzone będą od:
dla członków Koła Grodzkiego: od 20 MAJA 2019 r.
dla pozostałych członków PTTK: od 10 czerwca 2019 r.
• Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK oraz należny
podatek VAT.
• Przy zapisie należy podać:
imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać
legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osób – z opłaconą składką
członkowską za 2019 r.
• Warunkiem zapisu jest jednoczesne podpisanie umowy udziału
w wycieczce i wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc!
• Lista uczestników wycieczki zamykana jest 2 tygodnie przed jej terminem!
• Na wycieczkach krajowych uczestnicy ubezpieczeni są od NNW w ramach
aktualnej składki członkowskiej PTTK!
• Program, kolejność zwiedzania obiektów i ceny wycieczek mogą ulec
zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

• Ceny wycieczek jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum
30 osób. W przypadku mniejszej ilości ceny mogą ulec zmianie.

• Z przyczyn organizacyjnych w dniach: 20, 21, 23, 27, 28 i 30 maja
2019 r. (tj. w pierwszych dwóch tygodniach zapisów na wycieczki) nie
będziemy przyjmować zapisów nowych członków do Koła Grodzkiego!
KOŁO GRODZKIE PTTK
im. Ludomira Sawickiego
ul. ZYBLIKIEWICZA 2B

kologrodzkie@gmail.com

(w Domu Turysty PTTK – wejście obok sklepu spożywczego)

31-029 Kraków
tel.: 12 422-85-28
Dyżury:

www.kologrodzkie.pl

poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00, wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00

ZAPRASZAMY TAKŻE NA WYCIECZKI WIOSENNE
26.05.2019 DUCHY I ZJAWY ZNAD DUNAJCA
niedziela

XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Małopolskiego „Z dreszczykiem”
Zwiedzamy obiekty prezentowane w ramach Dni Dziedzictwa:
• Organy Władysława Hasiora na Przełęczy Snozka,
• Niedzica (Kościół św. Bartłomieja),
• Kacwin (m.in. spichlerze spiskie, młyn, „sypańce”, kościół pw. Wszystkich Świętych).
Cena wycieczki:
54 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

08.06.2019 ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW
sobota

Zwiedzamy: Tatrzańska Kotlina (miejscowość uzdrowiskowa położona u stóp Tatr Bielskich), spacer „Bachledką” - ścieżką w Koronach Drzew (ścieżka o długości 1234 m
na grzbiecie Magury Spiskiej, zbudowana na drewnianych podporach na wysokości koron drzew, wieża widokowa z piękną panoramą) - powrót do Krakowa ok. godz. 21.00
Cena wycieczki:
73 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 15 euro/osoba)
Podczas wycieczki należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport!

20-21-22- TAJEMNICE DOLNEGO ŚLĄSKA
23.06.2019 Wycieczka krajoznawcza 4-dniowa
czwartekniedziela

Zwiedzamy: Wrocław (m.in.: Stare Miasto, Bazylika św. Elżbiety, plac Solny, Ostrów Tumski,
Katedra św. Jana Chrzciciela, Panorama Racławicka, Muzeum Pana Tadeusza, Hala Stulecia, Ogród Japoński w Parku Szczytnickim) - Jawor (ewangelicki Kościół Pokoju, zabudowa
Rynku, Muzeum Regionalne, punkt widokowy wieży zamku piastowskiego) - Świdnica (Kościół Pokoju ewangelicko-augsburski pw. św. Trójcy, Katedra śś. Stanisława i Wacława, mury
obronne z XIV wieku, kamienice mieszczańskie w Rynku, Ratusz Miejski) - Zagórze Śląskie
(Zamek Grodno) - Sierpnica (Podziemne Miasto „Osówka”) - Jedlinka (Pałac „Jedlinka”)
Cena wycieczki:

658 zł

Zadatek: 200 zł – przy zapisie – konieczność wpłaty do 15.03.2019 r.!
II rata:
458 zł – płatna między 20 maja a 06 czerwca 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, przewodnika miejscowego
po Wrocławiu, 3 noclegi, wyżywienie (3 obiadokolacje, 3 śniadania)
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 100 zł/osoba)

30.06.2019 NAD ŚLĄSKIM MORZEM
niedziela

Zwiedzamy: Goczałkowice-Zdrój (zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa z II-poł. XIX w.,
zapora na Jeziorze Goczałkowickim, Ogrody Kapiasa), Strumień (zabytkowa zabudowa
Rynku, kościół św. Barbary), Ochaby Wielkie (Tradycyjna Zagroda Rolna Skansen
Ochaby – Eko-muzeum Żabi Kraj)
Cena wycieczki:
56 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

ZAPISY TRWAJĄ!

JESIEŃ 2019 - JEDNODNIOWE
Planowany termin rozpoczęcia zapisów na wycieczki jesienne jednodniowe

– około połowy lipca 2019 r.
08.09.2019 W STOLICY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
niedziela

Zwiedzamy: Będzin (m.in.: obronny zamek, Wzgórze Zamkowe, fragment murów miejskich z XIV w., Synagoga Mizrachi, Dom Modlitwy Cukermana, Pałac Mieroszewskich –
Muzeum Zagłębia, Będzińskie Podziemia, Cafe Jerozolima) - Siewierz (ruiny Zamku
Biskupów Krakowskich, most zwodzony, piwnice zamkowe z ekspozycją archeologiczną)
Orientacyjna cena wycieczki:
około 49 zł

28.09.2019 PASMO BRZANKI I KRÓLEWSKIE MIASTO BIECZ
sobota

wycieczka łączona (objazdowa i piesza górska – do wyboru)
Trasa autokarowa (objazdowa):
Binarowa (Kościół św. Michała Archanioła - UNESCO) - Biecz (Muzeum „Kromerówka”,
„Dom z Basztą” – budynek pierwszej apteki, Turma w Wieży Ratuszowej, Kolegiata Bożego Ciała, klasztor oo. Franciszkanów, Gród Starościński) - Ryglice (Rynek, spichlerz
z 1756 roku, pałac Ankwiczów z XVIII wieku – z zewnątrz)
Trasa piesza górska:
Siedliska koło Tuchowa – Nosalowa (365 m) – Polana Morgi (453 m) – Brzanka (536 m)
– Bacówka „Brzanka” – Góra Pasia (527 m) – Wielka Góra – Żurowa
Ok. 6 godzin marszu, pkt do GOT: 24, BW.01
Trasa piesza umiarkowana, o długości ok. 17 km, ok. 700 m przewyższeń
Orientacyjna cena wycieczki:

około 49 zł

05.10.2019 „MAŁY WIEDEŃ” – Z WIZYTĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
sobota

Zwiedzamy zabytki Bielska-Białej, m.in.: Wzgórze Zamkowe, zabytkowy układ architektoniczny Rynku, zabytkowe kamienice, Zamek Książąt Sułkowskich, Dom Tkacza;
w miarę możliwości czasowych Stara Fabryka – „Od włókiennictwa do małego fiata”,
kościół św. Mikołaja, Teatr Polski
Orientacyjna cena wycieczki:
około 53 zł

26.10.2019 CIEKAWOSTKI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ
sobota

Zwiedzamy: Mętków (kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, dzwonnica), Babice
(kościół Wszystkich Świętych z XVIII wieku, Zamek Lipowiec), Płaza (Pałac Starzeńskich), Bolęcin (skałka triasowa), Karniowice (kurhan), Regulice (przejazd drezynami)
Orientacyjna cena wycieczki:
około 40 zł

• Podane orientacyjne ceny wycieczek zawierają przejazd autokarem turystycznym oraz usługę przewodnicką; nie zawierają biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów.
• Szczegółowe informacje o wycieczkach na jesień 2019 r. zawierające ostateczną cenę, program oraz daty rozpoczęcia zapisów zostaną podane w osobnych
komunikatach!
• Zapisy na ww. wycieczki przyjmowane będą po ukazaniu się szczegółowego
komunikatu!
• Podany pogram na jesień jest programem ramowym i może ulec zmianie.

Z A P R A S Z A M Y !!!

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH AUTOKAROWYCH
ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTTK
Wyciąg z umowy o udział w imprezie turystycznej
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od
zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub
faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji
dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek
bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
i organizacją imprezy.
Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia,
na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
a. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych,
w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych,
wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
b. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich
imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych
usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu
w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 05.261.879 wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2019 do dnia 25.01.2020 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział
w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.
Suma gwarancyjna wynosi: 28 000 euro (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy euro)
Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres
do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na
pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane
z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych
usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny
przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
c) oświadczenie podróżnego:
➢ stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych
usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
➢ zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na
który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów
powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o udział w imprezie turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.krakow.pttk.pl

