
Informacje o wycieczce do Krakowa
organizowanej przez  Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

w dniu 19.08.2021 r.

➢ Wycieczka przeznaczona jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
➢ Wyjazd autokarem do Krakowa - Czwartek 19.08.2021 r. - zbiórka godz. 6:45 na przystanku PKS w Bierutowie.
➢ Wyjazd z Bierutowa godz. 7:00.
➢ Planowany przyjazd do Krakowa ok. godz. 12:00
➢ Pobyt w Krakowie w godz. 12.00 – 19.00
➢ Program zwiedzania z przewodnikiem: Wzgórze wawelskie: katedra koronacyjna z Dzwonem Zygmunta i

grobami królewskimi, dziedziniec zamku królewskiego, Smocza Jama ze Smokiem Wawelskim, Spacer
historycznymi uliczkami Krakowa, Okno Papieskie, Dzielnica uniwersytecka,Rynek Główny: Sukiennice, wieża
ratuszowa kościół Mariacki.

➢ Wyżywienie we własnym zakresie.
➢ Wyjazd z Krakowa godz. 19:00
➢ Planowany powrót do Bierutowa ok. godz. 23.00
➢ Kierownik wycieczki: Barbara Kowalska, tel. 663 166 188

➢ Koszt wyjazdu:
○ 32 zł - Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie NNW.
○ Dodatkowo:
○ Wejście do katedry koronacyjnej z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi (bilet normalny 14 zł;

ulgowy 8 zł)
○ Wejście do Smoczej Jamy ze Smokiem Wawelskim (bilet normalny i ulgowy 7 zł)
○ Wejście na Wieżę ratuszową  kościół Mariacki (bilet normalny 10 zł; ulgowy 5 zł; senior 8 zł)

➢ Płatności za bilety oraz transport należy dokonywać w biurze OKiS przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a w godzinach
8:00-16:00. Forma płatności - gotówka.

➢ Zapisy na wycieczkę przyjmujemy wyłącznie do wtorku 17.08.2021 r.
➢ Szczegóły i zapisy pod nr telefonu 663 166 188, w biurze OKiS oraz na stronie www.okiswbierutowie.pl
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