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„Kazimierz Dolny – Sandomierz”
Termin: do uzgodnienia
Dzień 1:
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, zakwaterowanie , nocleg.
Dzień 2
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 sob ą 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.
Dzień 3
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.
UWAGA . Istnieje możliwość zorganizowania w drodze
powrotnej obiadu dla grupy – cena ok 25 zł os.
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CENA:
Ilość osób w grupie

Cena od os w
PLN

60 os max + 5 opieka
Cena tylko przy równej ilości
osób

460 zł / os

55 – 59 + 5 opieka

475 zł / os

50 – 54 + 5 opieka

500 zł / os

45 – 49 +4 opieka

510 zł / os

40 – 44 +4 opieka

540 zł / os

35 – 39 +3 opieka

580 zł / os

30 – 34 +3 opieka

635 zł / os

25 – 29 + 2 opieka

705 zł /os

Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 noclegi ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 2 śniadań i 2 obiadokolacji
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem
Usługi przewodnickie
opiekę pilota
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może
być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie
podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki
.
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