
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

MAGICZNY KAZIMIERZ DOLNY

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: na życzenie
Cena: od 140 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA 
 

Rynek z renesansowymi kamienicami, pomnik psa,
kościół farny,
Mały Rynek, Synagoga,
Góra Trzech Krzyży - punkt widokowy na miasteczko i
dolinę Wisły,
ruiny zamku, baszta,
bulwar nadwiślański, przejście piesze wąwozem
lessowym „Korzeniowy Dół”,
rejs statkiem przez Małopolski Przełom Wisły.

g. 7.00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd
ok. g. 10.00 Przyjazd do Kazimierza Dolnego i spotkanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie:

g. 14.30 czas na posiłek lub obiad dla grupy
g. 15.00 Czas na zakup pamiątek i wyjazd z Kazimierza
Powrót w godzinach popołudniowych/wieczornych

Kazimierz Dolny to urocze miejsce, które jest głęboko w
sercach wielu turystów. 
Słynie z Rynku, na którym znajduje się magiczna studnia,
Góra św. Anny czy niesamowity wąwóz lessowy. Jest też
perełką architektury sakralnej i świeckiej.
Kazimierz upodobali sobie liczni artyści i malarze, których
można spotkać na miejscu.
Liczne atrakcje sprawiają, że można tu spędzić dobrych kilka
dni i się nie nudzić.

Muzeum Sztuki Złotniczej
Dom Kuncewiczów (willa pisarki Marii Kuncewiczowej z autentycznym wystrojem
wnętrza)
Kamienica Celejowska (malarstwo, wystawa na temat kolonii artystycznej w
Kazimierzu Dolnym, makieta miasta z ok. 1910 r.)
Wystawa zdjęć "Żydowski Kazimierz" w dawnej synagodze
Wystawa fotografii "Dawny Kazimierz" na byłym cmentarzu koło fary
Kazimierskie Muzeum Klocków Lego
Muzeum Koguta
Spotkanie z artystką w galerii autorskiej - prezentacja dzieł wykonanych z papieru
czerpanego oraz historia ich powstawania

FAKULTATYWNIE:

Puławy: zespół pałacowo-parkowy książąt Czartoryskich.
Nałęczów Zdrój - jedno z najpopularniejszych polskich uzdrowisk, funkcjonujące już od
XIX w. „Do wód” przybywało tu wiele znanych postaci, m.in. Bolesław Prus, Stefan
Żeromski, Henryk Sienkiewicz. Zobaczymy tu Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich,
pijalnię wód mineralnych i zabytkowe wille.



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 200 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 180 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 160 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 140 zł/os

CENNIK programu podstawowego:

Potrzebujesz wyceny dla innej ilości uczestników
skontaktuj się z nami.

CREATIVECLUB TRAVEL
CCEDU DAGMARA GLINKA, UL. KLIMCZAKA 17/80, 02-797 WARSZAWA

 NR KONTA: 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533

 

+48 602 211 911 BIURO@CREATIVECLUBTRAVEL.PL CREATIVECLUBTRAVEL.PL

opiekę pilota, przewodnika
realizację programu wycieczki + bilety
wstępu, 
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników 

transportu - każdorazowo wyceniany
indywidualnie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
własnych wydatków
obiadu

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiony program wycieczki jest ramowy i
może ulec zmianie
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu ust.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie w zależności od zmian cen u przewoźników
czy podwykonawców.
W porozumieniu z Zamawiającym program może
być zmodyfikowany zgodnie ze wskazówkami.

rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i mailowo
potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w
wysokości 30% wartości zamówienia
pozostała część płatności płatna przed wyjazdem

WARUNKI REZERWACJI

WYCIECZKA SZKOLNA DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIEWYCIECZKA SZKOLNA 
MAGICZNY KAZIMIERZ DOLNY
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