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LUBELSZCZYZNA – SANDOMIERZ I OKOLICE-ZAMOŚĆ 
LUBLIN – KOZŁÓWKA – ZAMOŚĆ – UJAZD – BARANÓW SANDOMIERSKI  

– SANDOMIERZ – NAŁĘCZÓW – KAZIMIERZ DOLNY 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Lublina. Po południu zwiedzanie  

z przewodnikiem Lublina: Zamek Królewski (z zewnątrz), Stare Miasto  

z fragmentami XIV-wiecznych murów obronnych z Bramami Krakowską  

i Grodzką, ratuszem i kamienicami. Przejście Podziemną Trasą Turystyczną, 

która wiedzie pod rynkiem i kamienicami starego miasta. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Lubelszczyzny:  

rano wizyta w rezydencja Zamoyskich w Kozłówce. Zwiedzanie wnętrza  

pałacu, powozowni, muzeum socrealizmu oraz spacer po ogrodach pałacowych, 

a następnie wyjazd do Zamościa. Po południu zwiedzanie z przewodnikiem 

Zamościa „Perły Polskiego Renesansu" będącego na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Wieczorem powrót na obiadokolację i 

nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Sandomierza i okolic. Przed południem 

wędrówka po tajemniczych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe  

oraz wizyta na zamku Lubomirskich w Baranowie Sandomierskim – jednej  

z najpiękniejszych renesansowych siedzib magnackich w Polsce (Mały Wawel). 

Po południu zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza: Brama Opatowska 

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

renesansowym ratuszem, Dom Długosza, gotycka katedra, kościół św. Jakuba, 

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

Wąwozem Królowej Jadwigi. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie zwiedzanie z przewodnikiem 

Nałęczowa m.in.: Willi „Pod Matką Boską", rezydencji i muzeum Bolesława 

Prusa oraz „Popielówki" poświęconej Stefanowi Żeromskiemu. Następnie 

zwiedzanie Kazimierza Dolnego. Oglądanie z przewodnikiem przepięknych 

zabytkowych kamieniczek i spichlerzy, kamiennych murów, baszt i ruin zamku. 

Zwiedzanie Kościoła i Klasztoru Reformatorów, Kościoła św. Anny oraz 

Kościoła Farny, a także spacer na Górę Trzech Krzyży. 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 30 zł/os. Zakończenie wycieczki w późnych 

godzinach wieczornych. 
 

 

Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 100 zł/os. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 815,- 

36 – 40 870,- 

31 – 35 965,- 

25 – 30  1.065,- 
 cena obowiązuje do 31.12.2022 

 

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

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Lublin – Podziemna Trasa Turystyczna…….………………….………...... cena:  ok. 16 zł/os. 

• Kozłówka – karnet na wszystkie ekspozycje …………………….……….. cena:  ok. 19 zł/os. 

• Zamość ………………………………………………………………….……..bezpłatnie 

• Ujazd – Zamek Krzyżtopór …………..…………………………….………. cena:  ok. 12 zł/os. 

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

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

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

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

• Nałęczów – Muzeum Bolesława Prusa ………………...…………….……. cena:  ok. 5,50 zł/os.  

• Nałęczów – Muzeum Stefana Żeromskiego ……………………...………. cena:  ok. 5,50 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 lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Majdanek – projekcja filmu ………………………..…………………….…. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Lublin – Kaplica Trójcy Świętej…………………………………………...... cena:  ok. 10 zł/os. 

• Lublin – Muzeum Lubelskie na Zamku (ekspozycje) ………………..….. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Lublin – punkt widokowy na baszcie …………………………..…….…… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Sandomierz – Film „ Królewska Opowieść” ( 20 min.)………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Sandomierz – Rejs statkiem po Wiśle …………...………………….……... cena:  ok. 18 zł/os. 

• Sandomierz – Zbrojownia rycerska ……………………………………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

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

• Nałęczów – Pijalnia wód mineralnych ………………………….……..….. cena:  ok. 4,50 zł/os.  

• Przeprawa promem do Janowca ………………………………………..…. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Janowiec – ruiny zamku Firlejów ……………………..…………….……... cena:  ok. 8 zł/os. 

• Czarnolas – Muzeum Jana Kochanowskiego …………………………….. cena:  ok. 12 zł/os. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


