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Kazimierz Dolny-  Lublin - Sandomierz- Zamość 
Termin:  dowolny 

 

                   HONORUJEMY BYDGOSKĄ KARTĘ SENIORA 60 +  

 

 

Program ramowy  

 

1 dzień: 

Wyjazd  z  Bydgoszczy w godzinach porannych  w kierunku  Kazimierza 

Dolnego. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie m.in. Kościół Farnego, 

Zamku oraz Góry Trzech Krzyży.  Obiadokolacja  . Przejazd do  Nałęczowa i 

zwiedzanie miasta . Zakwaterowanie w hotelu blisko centrum. Nocleg.  
 

2 dzień: 

Śniadanie.  Dalsze zwiedzanie miasta: Spacer po Parku Zdrojowym, zwiedzanie 

palmiarni i pijalni wód. Następnie przejazd do Kozłówki i zwiedzanie 

tamtejszego Pałacu i galerii socrealizmu, następnie przejazd w kierunku 

Lublina. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie m.in. Rynku, Bramy 

Krakowskiej. Przejazd do Zamościa, zakwaterowanie w hotelu 3 km od centrum 

.  Obiadokolacja, Nocleg.  
 

3 dzień: 

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i spacer po rynku oraz zwiedzanie dawnej 

dzielnicy żydowskiej. Następnie przejazd do Szczebrzeszyna, gdzie zobaczyć 

można słynny pomnik chrząszcza, dawną synagogę oraz zabytkowy rynek 

Następnie przejazd do Sandomierza i spotkanie z przewodnikiem ,  zwiedzanie 

m.in. podziemnej trasy turystycznej, Kościoła św. Michała, Bramy Opatowskiej. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania blisko Starego Miasta .  Obiadokolacja, 

nocleg. 
 

4 dzień: 

Śniadanie. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego i zwiedzanie Zamku 

magnatów, spacer po ogrodzie w stylu francuskim. Przejazd w drogę powrotna 

na trasie obiad we własnym zakresie .  Powrót do Przechlewa w godzinach 

wieczornych  

 

Cena: 670 zł / os ( kalkulacja przy grupie 45 uczestników)  

 

Cena zawiera: 

- Transport autokarem o podwyższonym standardzie ( WC, klimatyzacja, Tv)  

- 1 nocleg w  Nałęczowie , 1 nocleg w Zamościu, 1 nocleg w   Sandomierzu, 

zakwaterowanie w pokojach 2, osobowych z łazienkami .  

- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  

- opiekę pilota  na całej trasie 

- ubezpieczenie NNW 

-  opłaty parkingowe 

 

Cena nie zawiera: 

-  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 89zł  

-  usług lokalnych przewodników 

 

 


