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Dzień Nauczyciela  Kazimierz Dolny Sandomierz 
zakwaterowanie w ośrodku 

2 DNI AUTOKAREM  
Termin: 14/15.10.2017 lub inny do  

 

* ceny dla grup mniejszych niż 30 lub większych niż 45  uczestników kalkulujemy indywidualnie 
 

295  zł/os. – przy grupie 40 - 45 uczestników  
340  zł/os. – przy grupie 30 - 39 uczestników  

 

 
1. Dzień:  
Zbiórka przed szkołą w godzinach porannych. Przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie z przewodnikiem: 
Sandomierz (zwany „Małym Rzymem”): Zamek królewski w Sandomierzu, Dom Długosza, Collegium 
Gostomianum (dawne kolegium jezuickie), dalej przez Ucho Igielne na Rynek, Ratusz i zabytkowe 
kamienice,  podziemna Trasa „Lochy Sandomierskie”, dawna Synagoga, kościół Św. Ducha, Brama 
Opatowska, kościół Św. Michała, kościół Świętego Józefa. Nastepnie wizyta w „Świecie Ojca Mateusza” 
(odwiedzamy wystawę , kościół, pokój biskupa, plebanię, posterunek policji, a nawet celę; miejsca znane 
dotychczas jedynie z telewizyjnego ekranu; dodatkową atrakcja są  również naturalnych rozmiarów 
woskowe postacie aktorów. Nastepnie wizyta z jednej z sandomierskich WINNIC z degustacją wina, lub 
Baranów Sandomierski i zwiedzanie VI-w. zamku(zobaczymy arkadowy dziedziniec, secesyjną kaplicę, 
historyczne wnętrza , odkryjemy tajemnice zbrojowni rycerskiej). Przejazd do ośrodka. Obiadokolacja lub 
uroczysta kolacja z muzyką. Nocleg. 
 
2. Dzień: 
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Kazimierza Dolnego : Rynek , renesansowe kamienice Przybyłów ,     
XIX w. studnia (symbol miasta), Kościół Farny, ul. Senatorska, Kamienica Celejowska. Następnie spacer na 
Górę Trzech Krzyży i Zamek z Basztą,lub wąwóz Korzeniowy Dół (najpiękniejszy z kazimierskich wąwozów) 
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd pod szkołę i zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych 

 
Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 zakwaterowanie - 1 nocleg  w ośrodku  pokoje2.3,4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 
 ubezpieczenie NNW, 
 opieka pilota wycieczek 
 zestaw tourguide 
 
Dodatkowo płatne - wstępy i przewodnicy miejscowi –ok. 80 zł/ os. (zależnie od wybranych wstępów) 
                                   - dopłata do uroczystej kolacji - 60 zł/os. 
Wydatki własne 
 
Możliwość modyfikacji programu (zamiana odwiedzanych miejsc) 
Puławy - Zespół Parkowo-Pałacowy Czartoryskich 
Nałęczów - Park Zdrojowy i zabytkowe wille, Muzeum Bolesława Prusa, Muzeum Stefana Żeromskiego 
Czarnolas  – Muzeum Kochanowskiego 
 
Inne atrakcje w okolicy 
Magiczne Ogrody w Trzciankach, park tematyczny z  bajkowymi postaciami, ogrodami i placami zabaw 
Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu 
Muzeum Sił Powietrznych z plenerową ekspozycją samolotów wojskowych w Dęblinie 
Muzeum Minerałów w Nowym Gaju (kolekcja minerałów, pokazy wybuchu wulkanu, płukanie złota) 
Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie, w XVI w. Wieży Ariańskiej ponad 1000 eksponatów sztuki 
kowalskiej; Kuźnia w Wojciechowie - pokazy pracy kowala 
Atrium w Nałęczowie, kompleks basenowy z basenem wodnym Aquatonic, saunami, oraz basenem białej 
glinki, siłownią, klubem z bilardem i kręgielnią 
Park Wodny MOSiR w Puławach, 50 m. odkryty basen z podgrzewaną wodą, basenem rekreacyjnym, 
brodzikiem dla dzieci i zjeżdżalniami 
Nartsport w Rąblowie - kompleks wyciągów narciarskich 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

ZAPRASZAMY ! 
 


