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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 
 
Dzień 1 
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych. Przejazd do SANDOMIERZA, miasta o 
tysiącletniej historii, malowniczo położonego na nadwiślańskiej skarpie, która stanowi strome 
zakończenie Gór Świętokrzyskich. Turyści odwiedzający Sandomierz mogą zobaczyć doskonale 
zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta 
rozpoczniemy od sandomierskiego Rynku, z zabytkowymi kamieniczkami mieszczańskimi i 
Ratuszem - zbudowanym w XIV w., jednym z najpiękniejszych tego typu renesansowych 
obiektów w Polsce. Przejście Podziemną Trasą Turystyczną, wejście na Bramę Opatowską, z 
której roztacza się piękny widok na okolicę. Nieopodal pozostały fragmenty średniowiecznych 
murów obronnych oraz furta dominikańska tzw. "Ucho Igielne". Przejście pod Zamek - wzniesiony 
w XIV w., na miejscu dawnego grodu. Następnie zwiedzanie Domu Jana Długosza i Katedry 
Gotyckiej. Po zwiedzaniu chwila czasu wolnego. Przejazd do hotelu w okolicy Lublina na 
obiadokolację i nocleg. 
 
Dzień 2 
Śniadanie. Przejazd do ZAMOŚCIA – miasta-perełki renesansu. Zwiedzanie miasta       z 
przewodnikiem: Rynek Wielki z Ratuszem i pięknymi kamienicami, Rynek Wodny i Rynek Solny, 
Synagoga. Spacer po Parku Miejskim, znajdującym się na terenach pofortecznych, miejsce 
pamięci żołnierzy AK, straconych przez NKWD. Chwila czasu wolnego na samodzielny spacer. 
Powrót do hotelu na obiadokolację. Nocleg 
 
Dzień 3 
Śniadanie. przejazd do LUBLINA, jednego z najstarszych miast Polski, w którym zachowały się 
pamiątki z różnych epok. W programie zwiedzania m. in.: Stare Miasto                     z 
zabytkowymi kamieniczkami, Bramy Krakowska i Grodzka, prowadzące na Stare Miasto. Zamek 
Lubelski – najbardziej rozpoznawalny symbol architektoniczny miasta, Kaplica Trójcy Świętej, 
znajdująca się na dziedzińcu zamkowym. Na koniec zwiedzania zapraszamy do Lubelskich 
Podziemi. Ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego 
Miasta powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia 
sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo 
połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny labirynt. Zwiedzanie 
będzie nietypowe – z przewodnikiem przejdziemy przez labirynty korytarzy jedynie     w świetle 
pochodni. Po zwiedzaniu czas wolny na kawę w jednej z kawiarenek w Rynku. Powrót do hotelu  
na obiadokolację integracyjną z muzyką i nocleg. 
 
 
 
 
Dzień 4 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO, perełki polskiego 
renesansu. Spacer po Rynku, wśród malowniczych kamieniczek, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na Kamienice Przybyłów, Kamienicę Celejowską, Gdańską i Białą. Wizyta       w kościele 
Farnym św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, w którym znajdują się jedne                   z 
najstarszych w Polsce organów w modrzewiowej oprawie. Spacer na Górę Trzech Krzyży, obok 
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ruin zamku kazimierskiego i wieży obronnej, zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
Kazimierskiej. Spacer bulwarami wzdłuż Wisły, gdzie stanęło kilkadziesiąt murowanych 
spichlerzy, ich masywne bryły o białych ścianach i czerwonych dachach tworzyły ponad 
trzykilometrowy pierwszy plan w widoku na miasteczko od strony rzeki. Po zwiedzaniu obiad        
w restauracji i  wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd i zakończenie wycieczki w godzinach 
wieczornych 

mailto:biuro@verotravel.pl

	SANDOMIERZ – ZAMOŚĆ – LUBLIN –      KAZIMIERZ DOLNY

