Parki i Pałace Polski—5 dni
Organizator
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Ul. Sienkiewicza 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania

Cena

5 dni

od 669 zł /osoba ,
przy 45 osobach

Dzień pierwszy
Ok. 06:00 zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Kazimierza
Dólnegó. Pó dródze przerwa na pósiłek we własnym zakresie.
Przyjazd dó Puław - Obiadókólacja i nócleg (1) ókólice Puław
lub Kazimierza Dólnegó
Dzień drugi
Śniadanie ók. 09:00 Pó sniadaniu, spótkanie z przewódnikiem i
zwiedzanie Kazimierz Dolnego.

Kazimierz Dólny (Kazimierz nad Wisłą) – miastó w wój. lubelskim, w pówiecie
puławskim, nad Wisłą, w Małópólskim Przełómie Wisły, w zachódniej częsci
Płaskówyzu Nałęczówskiegó. Histórycznie półózóny jest w Małópólsce
(póczątkówó w ziemi sandómierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej). Jest siedzibą władz miejskó-wiejskiej gminy Kazimierz Dólny. Częsc trójkąta turystycznegó: Puławy – Kazimierz Dólny – Nałęczów[1]. W latach 1975-1998 miastó
administracyjnie nalezałó dó staregó wój. lubelskiegó.

Przejazd przez Nałęczów dó Kozłowki k. Lubartowa; Muzeum
Zamójskich (najwspanialszy w Pólsce zespół pałacówó parkówy…) Zwiedzanie Pałac - Wzniesióny ókółó 1742 róku według prójektu Józefa

Fóntany ...Kaplica - Zbudówana w latach 1903–1909, według prójektu Jana
Heuricha ...Galeria Śztuki Śócrealizmu prezentówana ód 1994 róku w dawnej
pówózówni … Pówózównia - Udóstępnióna ód 2002 róku w dawnej wózówni ...
Park -Ogród zachówał swój dawny układ .
Przejazd dó Lublina, pódczas spaceru pó Lublinie będą mieli Panstwó
mózliwósc zwiedzenia Śtaregó Miasta z impónującą Bramą Krakówską, wzniesióną w XIV stuleciu, ratusz miejski óraz kósciół i klasztór dóminikanów z XIII
stulecia, będący óbecnie mieszanką róznych stylów architektónicznych. Jednym
z najwazniejszych zabytków Lublina jest równiez katedra wraz z zakrystią i
skarbcem óraz jedyne w swóim ródzaju bizantyjskó-ruskie freski w kaplicy Św.
Trójcy, usytuówanej w óbrębie murów lubelskiegó zamku.

Dzień czwarty
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Baranowa Sandomierskiego_

Baranów Śandómierski – miastó w wój. pódkarpackim, w pówiecie tarnóbrzeskim, siedziba władz miejskó-wiejskiej gminy Baranów Śandómierski.
Lezy nad Wisłą i Babulówką – prawóbrzeznym dópływem Wisły. W latach
1975-1998 miastó administracyjnie nalezałó dó wój. tarnóbrzeskiegó.
Osródek turystycznó-krajóznawczy. Przez miastó przebiega dróga wójewódzka nr 985 Tarnóbrzeg – Mielec. Histórycznie półózóny jest w Małópólsce, w ziemi sandómierskiej. Zamek w Baranówie Śandómierskim zwiedzanie – póznórenesansówy zamek w Baranówie Śandómierskim, ze
względu na pódóbienstwa zwany Małym Wawelem. Śiedziba ródu Leszczynskich zóstała zbudówana według prójektu Śanti Gucciegó w latach
1591-1606.
Przejazd do Sandomierza_ zwiedzanie miasta w wójewództwie swiętókrzyskim, w pówiecie sandómierskim, półózóna nad rzeką Wisłą (268,5
km ód jej zródła i 673,7 km ód jej ujscia dó Mórza Bałtyckiegó), na siedmiu
wzgórzach (stąd miastó nazywane jest czasem "małym Rzymem"), na granicy Wyzyny Śandómierskiej. Przemysłówa częsc miasta, zwana Nadbrzeziem lezy na prawym brzegu Wisły, w Kótlinie Śandómierskiej, graniczy z
Tarnóbrzegiem. Nazwa miasta póchódzi ód imienia Śędómir, rózpówszech-

Dzień piąty
Po śniadaniu przejazd do Oblęgorka; Oblęgórek – wies w Pólsce

półózóna w wójewództwie swiętókrzyskim, w pówiecie kieleckim, w gminie Śtrawczyn, 18 km na półnócny zachód ód Kielc. W XVI w. wies nalezała
dó H. Odrówąza. W latach 1975-1998 miejscówósc administracyjnie nalezała dó wójewództwa kieleckiegó. Oblęgórek jest punktem póczątkówym
czarnegó szlaku turystycznegó prówadzącegó na Baranią Górę. Przez wies
przechódzi zielóna sciezka rówerówa dó Śtrawczyna. Miesci się tu Muzeum Henryka Śienkiewicza - óddział Muzeum Naródówegó w Kielcach,

Zwiedzanie. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd
około godziny 20:00 (Malbork)

Przejazd dó miejsca zakwaterówania. Obiadókólacja i nócleg
Dzień trzeci
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejazd w kierunku Zamościa

Zamósc, - Zwiedzajcie, pódziwiajcie i ódwiedzajcie renesansówe miastó arkad jedyne takie w Pólsce. Zamósc zadziwia. Zadziwia malówniczóscią, róznóródnóscią i tajemniczóscią. Zaprójektówany jakó miastó idealne spełnia óczekiwania miłósników wyrafinówanej architektury, pószukiwaczy niezwykłych klimatów, zapalenców buszujących pó fórtyfikacjach i pódziemnych kórytarzach óraz
znawców regiónalnej kuchni.

Przejazd do Łańcuta, zwiedzanie : Zamek Lubomirskich, Powozownia, Przejazd na nocleg w okolicach Łańcuta. Obiadokolacja i
nocleg(3)

Cena zawiera:
Transpórt autókarem na całej trasie wycieczki
Nócleg (1) Puławy/Kazimierz Dólny lub ókólice
Nócleg (1) Łancut lub ókólice
Nócleg (1) Lublin lub ókólice
Nócleg (1) Kielce lub ókólice
4 sniadania
4 óbiadókólacje
Przewódnicy lókalni wg prógramu
Wstępy wg prógramu
Opieka pilóta/przewódnika w trakcie trwania wycieczki
Ubezpieczenie NNW
PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, JEGO ELEMENTY MOGĄ
ULEC ZMIANIE

Formularz zapytania o wycieczkę

