
WEEKENDOWA POLSKA cz.1
Kazimierz Dolny i jego okolice

17-18/03/2018
Zapraszamy do wyjazdu na wycieczki z cyklu „Weekendowa Polska”, podczas, których zobaczymy
najciekawsze zabytki naszego kraju. Pierwsza seria zaprasza nas do Kazimierza Dolnego i jego okolic.
W ofercie zamki, pałace i wątki literackie...

1 dzień 
Wyjazd z Sanoka o godz. 4:00, Krosna – 5:00( przystanek przy „Starym Cmentarzu”, ul. Krakowska ),
Jasła 5:30. Przejazd do Nałęczowa. Nałęczów to miasteczko uzdrowiskowe w którym leczy się serce, nerwy
i poprawia samopoczucie. Niegdyś bywali tu pisarze: Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz,
a także malarz Michał. E. Andriolli. Zwiedzanie miasta: park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych, pałac
Małachowskich,  Muzeum  Stefana  Żeromskiego  tzw.  Chata.  W następnej  kolejności  przejazd  do
Czarnolasu, który znany jest dzięki poecie Janowi Kochanowskiemu. Znajduje się tu muzeum jego imienia
w  dziewiętnastowiecznym  dworku  Jabłonowskich.  Wokół  dworku  rozciąga  się  park  krajobrazowy
z pamiątkowym głazem oraz pomnikiem poety. Wyjazd do Puław. Puławy to dawna siedziba Lubomirskich,
Sieniawskich i Czartoryskich, znaczący ośrodek intelektualny w okresie polskiego oświecenia. Spacer po
mieście  -  park,  Pałac  Czartoryskich,  Świątynia  Sybilli,  Dom  Gotycki.  Zakwaterowanie  w  hotelu.
Obiadokolacja i nocleg. 
2 dzień 
Śniadanie.  Wyjazd w godzinach rannych do  Kazimierza Dolnego,  miasteczka  położonego nad samym
brzegiem  Wisły.  Rejs  statkiem  wycieczkowym  po  Wiśle  gdzie  z  pokładu  podziwiać  będziemy
niepowtarzalny krajobraz okolic Kazimierza oraz ruiny Zamku w Janowcu, który niegdyś był własnością
magnackich  rodów  Firlejów,  Tarłów  i  Lubomirskich.  Następnie  dalsze  zwiedzanie  malowniczego
miasteczka m.in. Mały Rynek o wspaniałej architekturze, spacer renesansowymi kamieniczkami, zwiedzanie
ruin średniowiecznego Zamku z Basztą  oraz Kościół  Farny. Obiad.  Wyjazd w drogę powrotną.  Powrót
w godzinach wieczornych. 

Cena:  290 zł  - cena skalkulowana dla grupy 40 os. 
Wpisowe - w kwocie 70 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie:  przejazd autokarem, 1 nocleg o standardzie 3*,  wyżywienie/3 posiłki: 1 śniadanie,
1 obiadokolacja i 1 obiad, usługa pilota, ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż. 

Cena  nie  obejmuje:  obowiązkowej  płatności  u  pilota  –  w  tym  na  bilety  wstępu  oraz  lokalnego  przewodnika
w Kazimierzu Dolnym–60 zł/os

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
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