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SZLAK PIASTOWSKI 
KOLEJKA WĄSKOTOROWA W ŻNINIE – MUZEUM KOLEJKI I RUINY ZAMKU  

W WENECJI – SKANSEN ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE – GNIEZNO PIERWSZA 

STOLICA POLSKI – ZAMEK I ARBORETUM W KÓRNIKU – POZNAŃ STOLICA 

WIELKOPOLSKI – GRODZISKO NA OSTROWIE LEDNICKIM – ROMAŃSKIE 

KOŚCIOŁY W STRZELNIE – MYSIA WIEŻA W KRUSZWICY 

 
1 dzień 

 

Pojedziemy do Żnina, skąd kolejką wąskotorową udamy się do Wenecji. 

Odwiedzimy ruiny zamku i Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Następnie przejedziemy 

do Biskupina, gdzie zwiedzimy jeden z najciekawszych w Europie skansen 

archeologiczny. Osada obronna kultury łużyckiej istniała tu już 2,5 tysiąca lat temu. 

Wzniesiona z drewna bez jednego gwoździa powstała na wyspie Jeziora 

Biskupińskiego. Mieszkało tu około 1000 osób. Z Biskupina pojedziemy do Gniezna – 

pierwszej stolicy Polski. Tam zobaczymy Archikatedrę, w której przez trzy stulecia 

odbywały się koronacje władców Polski. Obejrzymy słynne romańskie drzwi, które 

przedstawiają dzieje życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Obiadokolacja  

i nocleg w Poznaniu lub okolicach (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami). 

 
2 dzień 

 

Po śniadaniu pojedziemy do Kórnika, gdzie zwiedzimy zamek, malowniczo 

położony w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego. Zobaczymy pomieszczenia zamkowe  

i powozownię oraz przespacerujemy się po zamkowym parku – największym  

i najstarszym arboretum w Polsce. Następnie udamy się na zwiedzanie stolicy 

Wielkopolski  – Poznania. Zobaczymy najstarszą część miasta – Ostrów Tumski, nad 

którym górują gotyckie wieże katedry. Wewnątrz katedry spoczywają dwaj pierwsi 

władcy Polski: Mieszko I i Bolesław Chrobry. Przespacerujemy się uliczkami Starego 

Miasta. Odwiedzimy Stary Rynek, pośrodku którego wznosi się jeden  

z najpiękniejszych renesansowych ratuszy. Po południu odpoczniemy nad Jeziorem 

Maltańskim – sztucznym jeziorze z jednym z najnowocześniejszych torów 

regatowych w Europie oraz z Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Znajdziemy tutaj 

m.in.: całoroczny sztuczny stok narciarski, letni tor saneczkowy, ściankę 

wspinaczkową, tor do gry w minigolfa i wiele innych atrakcji. Obiadokolacja i nocleg. 

 
3 dzień 

 

Po śniadaniu pojedziemy do byłego wczesno - historycznego grodziska  

z zachowanymi ruinami rezydencji Mieszka I i Bolesława Chrobrego w rezerwacie 

Początków Państwa Polskiego na Ostrowie Lednickim. Następnie udamy się do 

Strzelna, gdzie na wzgórzu św. Wojciecha usytuowane są dwa romańskie kościoły. 

Na zakończenie wycieczki pojedziemy do Kruszwicy, gdzie zwiedzimy Mysią Wieżę, 

XII-wieczną kolegiatę z romańską chrzcielnicą oraz fragmenty murów miejskich.  

Po południu 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 22 zł/os. Przyjazd przed szkołę  

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 płatne dodatkowo – ok. 75 zł/os. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 425,- 

36 – 40 455,- 

31 – 35 500,- 
 

 

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

 



Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Żnin – kolejka wąskotorowa …………………………………...………………………….…….. cena:  ok. 10 zł/os 

• Wenecja – Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji ………………………………...….…..cena:  ok. 9 zł/os. 

• Biskupin – Muzeum Archeologiczne ……….….………………………………..………...…… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Gniezno (Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, Podziemia)…………………………...……………. cena:  ok. 9 zł/os. 

• Kórnik – Zamek …………………………………………………………………………..………. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Kórnik – Arboretum ……………………………………………………………………..……….  cena:  ok. 5 zł/os. 

• Poznań – Krypty Katedry …………………………….………………………………..…………cena:  ok. 3 zł/os. 

• Ostrów Lednicki – Muzeum Pierwszych Piastów ………………………...………….………..cena:  ok. 5 zł/os 

• Strzelno – Bazylika, Rotunda, Muzeum ……………………………………………...………… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Kruszwica – Mysia Wieża ……………………………………………………………...…........... cena:  ok. 7 zł/os.  

 

 

Atrakcje nad Jeziorem Malta płatne indywidualnie na miejscu m.in.: 
 

• Malta – letni tor saneczkowy – 1 zjazd ……………………………………..……………..……  cena:  ok. 8 zł/os. 

• Malta – Kolejka Górska Adrenalina – 1 zjazd …………………………………………..……..  cena:  ok. 10 zł/os. 

• Malta – zjazd na pontonie – 3 zjazd ……..............................................…………………..……  cena:  ok. 10 zł/os. 

• Malta – mini golf ………………………………………….………………………………..….…  cena:  ok. 15 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Biskupin – lekcja muzealna ………………………………………………………...….………… cena:  ok. 8 zł/os.  

• Rogowo – Park Dinozaurów Zaurolandia …………………………………………...………… cena:  ok. 10 zł/os.   

• Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego ………………………………………..… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Pobiedziska – Muzeum Miniatur ……………………………………………………………….. cena:  ok. 6 zł/os. 

• Poznań – Palmiarnia …………………………………………………………………………...… cena:  ok. 7 zł/os. 

• Poznań – Muzeum Rogalowe ……………………………………………………………...……. cena:  ok. 17 zł/os. 

• Poznań – Termy Maltańskie – 2 godziny ………...…………………………………….………. cena:  ok. 23 zł/os. 

• Rogalin – Pałac Raczyńskich + dęby rogalińskie ……………………………………............… cena:  ok. 8 zł/os.  

• Puszczykowo – Muzeum Arkadego Fiedlera ……………………….………………...….…… cena:  ok. 11 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


