
 

Propozycja 1 dniowej wycieczki 

Sandomierz 
 

Liczba osób : 30  

 

Program wycieczki 

- Wyjazd z Krosna o godz. 7:00  

- przejazd do Sandomierza,  

-spotkanie z przewodnikiem miejskim, zwiedzanie miasta: 

 

• Podziemna Trasa Turystyczna - to system dawnych czternasto 

i piętnastowiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy 

składowali towary handlowe. 

• Starówka 

• Brama Opatowska - zbudowana w XIV - XVI w. - jedna z 

najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce. 

• Zbrojownia Rycerska  - to jedno z najbardziej niesamowitych 

miejsc Sandomierza. Zbrojownia rycerska posiada dużą 

ekspozycję broni: piki, halabardy, włócznie, broni białej 

(miecze, topory, rapiery), tarcze, hełmy, armaty z 15 i 17 

wieku, hakownice, muszkiety.  

• Wąwóz Królowej Jadwigi - Powstał w wyniku erozji wodnej. 

Swoją nazwę zyskał dzięki   Świętej Jadwidze- Królowej 

Polski, która bywając w Sandomierzu , lubiła przechadzać się 

po tym lessowym wąwozie.  

• Świat Ojca Mateusza - Wystawa mieści się w jednej 

z sandomierskich kamienic. Wnętrze obiektu jest  podzielone na 

pięć pomieszczeń odpowiadających poszczególnym obiektom 

filmowym serialu. Są to: wnętrze kościoła, pałac biskupa, 

kuchnia na plebanii, komenda policji oraz cela aresztu. 

Aranżacja pomieszczeń odzwierciedla scenografię rodem z filmowej opowieści. Atrakcją dla 



zwiedzających niewątpliwie będą naturalnej wielkości figury woskowe czterech głównych bohaterów 

serialu.  

• Rejs statkiem po Wiśle . 

- Powrót do Krosna w godzinach wieczornych ok. godz. 21:00 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY KOLEJNOŚĆI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW,  
W ZALEŻNOŚCI OD DOSTEPNOŚCI ICH ZWIEDZANIA I GODZIN REZERWACJI 

 

 

Orientacyjny koszt przy grupie 30 os–ok. 175 zł/ os 

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, usługę pilota wycieczki, ubezpieczenie NNW i KL, bilety 

wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej, Zbrojowni, Bramy Opatowskiej, Świata Ojca Mateusza, usługę 

przewodnicką po Sandomierzu, rejs statkiem po Wiśle 

 

 

Koszt wycieczki uzależniony od ilości osób w grupie i wykorzystanych biletów wstępu. 
Ceny biletów wstępu ujęte w kalkulacji są zgodne z cennikiem poszczególnych obiektów na bieżący 
rok/sezon w przyszłym roku/sezonie  mogą ulec zmianie.  
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