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Impreza turystyczna numer  060 /2021 

SZLAK RENESANSU  
Kazimierz Dolny, Janowiec, Sandomierz 
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Piątek 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
godz. 6,45 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu), ul. Andrzeja. Przejazd przez 
Zawiercie, Jędrzejów do SANDOMIERZA. Zwiedzanie miasta, w którym 
zachowało się wiele obiektów zabytkowych zamek* (Muzeum Okręgowe), 
Bazylika Katedralna Narodzenia NMP*, Dom Długosza, Brama Opatowska*, 
Synagoga, trasa podziemna* oraz zabytkowe centrum miasta (Pomnik Historii 
od 2018). W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie. Przejazd do miejscowości 
Opole Lubelskie na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
 

Sobota 
Śniadanie. Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO, położonego nad przełomem 
Wisły w otoczeniu wąwozów lessowych z licznymi zabytkami - Fara kościelna*, 
odnowiony Zespół Zamkowy* z basztą, Góra Trzech Krzyży (90 m nad rynkiem 
- punkt widokowy), Muzeum Nadwiślańskie Sztuki Złotniczej*, zabytkowe 
centrum z drewnianą studnią i renesansowymi kamienicami m. in. Przybyłów, 
Mały Rynek, spichlerze. W trakcie zwiedzania czas odpoczynek i rejs* statkiem 
po Wiśle. Powrót na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

Niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do PUŁAW zwiedzanie Pałacu - 
Muzeum Czartoryskich* i założenia ogrodowego: „Świątynia Sybilli”, Domek 
Gotycki. Przejazd do miejscowości JANOWIEC – zwiedzanie Kompleksu 
Zamkowo – Ogrodowego* na który składają się: zamek z ekspozycją ceramiki 
holenderskiej, Dwór z Moniak, Stodoła z Wylągów, Spichlerz, Lamus, … . Po 
zwiedzaniu czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę 
powrotną do Chorzowa przez Katowice, przyjazd ok. godz. 20.30. 
 

VERTE 
 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• 2 noclegi w Hotelu „Zacisze” (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie (bufet) i 2 x obiadokolacja, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów i przewodnicy po obiektach, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 10 tys. zł, 

• podatek VAT. 
 

 

koszt wycieczki: 548 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 528 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów rejsu i wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 120 zł, U - 90 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 150 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed 
wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU 

w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji). Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki 

(dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać 

osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 
 zalecamy również używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu audio tour guide. 

 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Kazimierz”. 
 

 


