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WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  

 

SANDOMIERZ I OKOLICE - KAZIMIERZ DOLNY 
SANDOMIERZ – OPATÓW – BARANÓW – UJAZD – KAZIMIERZ DOLNY 

 

 

 

1 dzień 
 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Sandomierza. Po południu 

zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza – Brama Opatowska  

(widok na piękną panoramę Sandomierza i okolic), rynek ze wspaniałym 

renesansowym ratuszem, Dom Długosza, gotycka katedra, Podziemna 

Trasa Turystyczna (sandomierskie lochy z XV i XVI wieku), spacer 

Wąwozem Królowej Jadwigi. Obiadokolacja. Wieczorem 

zakwaterowanie w okolicach Sandomierza (pokoje 2-5 osobowe  

z łazienkami), nocleg. 

 
2 dzień 

 

Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem okolic Sandomierza: 

przejazd do Opatowa. Udział w warsztatach produkcji miejscowego 

specjału – Krówki Opatowskiej. Wizyta w zakładzie cukierniczym, 

pokaz multimedialny, prezentacja krojenia cukierków oraz nauka 

pakowania (zawijania) – każdy uczestnik zabiera ze sobą własnoręcznie 

zawinięte, w oryginalne etykiety i spakowane w unikalny kuferek 

krówki; Baranów Sandomierski – zamek Lubomirskich – jedna  

z najpiękniejszych renesansowych siedzib magnackich w Polsce (Mały 

Wawel); wędrówka po tajemniczych ruinach zamku Krzyżtopór  

w Ujeździe. Po południu powrót do Sandomierza. Obiadokolacja. 

Wieczorem rejs statkiem po Wiśle. Powrót na nocleg. 

 
3 dzień 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Kazimierza 

Dolnego. Zwiedzanie z przewodnikiem Kazimierza Dolnego: 

kamienne mury, baszty i ruiny zamku, Kościół i Klasztor Reformatorów, 

zabytkowe kamieniczki. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.  

W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) 

płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia 

dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os. Zakończenie wycieczki  

w godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejs statkiem po Wiśle 

płatne dodatkowo – ok. 95 zł/os. 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 510,- 

36 – 40 550,- 

31 – 35 610,- 

cena obowiązuje do 31.03.2022 

 



 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Sandomierz - Brama Opatowska ………………………………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Sandomierz - Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne …………... cena:  ok. 4 zł/os. 

• Sandomierz - Zbrojownia rycerska ……………………………….. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Sandomierz - Podziemna Trasa Turystyczna ……………………. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Sandomierz - Rejs statkiem po Wiśle ……………………………... cena:  ok. 15 zł/os. 

• Opatów – warsztaty Krówki Opatowskiej  ……………………… cena:  ok. 14 zł/os. 

• Baranów Sandomierski - Zamek Lubomirskich …………………. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Ujazd - zamek Krzyżtopór …………………………………………. cena:  ok. 9 zł/os. 

• Kazimierz Dolny - Kościół Farny ………………………………….. wolne datki 

• Kazimierz Dolny - Baszta i Ruiny Zamku ………………...……… cena:  ok. 7 zł/os. 

• Kazimierz Dolny - Góra Trzech Krzyży ………………………….. cena:  ok. 3 zł/os. 

 
 

Zamiennie proponujemy: 
 

• Sandomierz – Muzeum Świat Ojca Mateusza …………………… cena:  ok. 15 zł/os. 

 


