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Sandomierz - Kazimierz Dolny -  Nałęczów
                          

I  dzień KRZYŻTOPÓR - zwiedzanie zamku XVII - wiecznego w miejscowości Ujazd. Przyjazd do 
Sandomierza. Zakwaterowanie w hotelu . Obiadokolacja, wieczorek integracyjny przy muzyce 
mechanicznej i nocleg.

II 
dzień

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem w Sandomierzu: zwiedzanie Sandomierskiego Rynku i 
zabytkowych kamieniczek przejście  Podziemną Trasą Turystyczną (słynnymi sandomierskimi 
lochami XV, XVIw spacer obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku Królewskiego 
zwiedzanie  gotyckiej  Katedry wejście  na  Bramę  Opatowską (widok  na  piękną  panoramę 
Sandomierza  i  okolic)  przewodnik  objaśni  topografię  Sandomierza  zwiedzanie  miejsc 
związanych  z  filmem " Ojciec Mateusz" spacer wąwozem  Królowej Jadwigi czas wolny  na 
starówce Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 20.00  Wesoła gościna u kupca Siemki - śpiewanie i 
bajanie  "( zabawy  siłowe  i umysłowe, a  dla  pań  "co kryje   kupiecki  wór", poczęstunek 
wzmacniającym miodem, sztuka posługiwania się kulawką - kieliszkiem bez nóżki, zabawy 
sprawdzające  działanie  trunku m.in. wybijanie  "tatarków", nagrody  i podarki ze  straganu 
gderliwej Sławki szukanie skarbu w komorach kupieckich z dzielną Haliną)

III 
dzień

Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem  Kazimierz - Puławy – Nałęczów. Przejazd do 
Kazimierza Dolnego  i zwiedzanie ruin zamku, spacer na Górę Trzech Krzyży, kościół Farny 
Przejazd do Puław: kompleks parkowo - pałacowy  pałacu Czartoryskich (bez wnętrz) i domek 
gotycki i Świątyni Sybilli. Przejazd do Nałęczowa spacer po parku zdrojowym  powrót na 
obiadokolację i nocleg.

IV 
dzień

Śniadanie.  Wykwaterowanie  i  wyjazd  w  drogę  powrotną.  Wizyta  w  kopalni  krzemienia 
pasiatego  -  wędrówka  z  przewodnikiem podziemną  trasą  turystyczną,  która  umożliwia 
obejrzenie  świetnie  zachowanych wyrobisk  pradziejowych kopalń krzemienia  pasiastego. 
Obiad. Powrót w późnych godzinach wieczornych.

Cena …...... - (patrz cennik)     

Cena zawiera:
✔  transport autokarem, parkingi
✔  3 noclegi
✔  wyżywienie 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
✔  opiekę pilota na całej trasie 
✔  ubezpieczenie NNW
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