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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 
 
Dzień 1 
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych. Przejazd w Góry Świętokrzyskie,  do 
CHĘCIN na zwiedzanie ruin zamku królewskiego, będącego symbolem miasta i jednym 
z najciekawszych miejsc województwa świętokrzyskiego. Z wieży widokowej zamku można 
podziwiać wspaniałą panoramę Gór Świętokrzyskich. Kolejno przejazd do KIELC. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od Starówki. Wizyta na Rynku, spacer ulicą Sienkiewicza, czyli głównym 
deptakiem miasta, zabudowanym XIX- i XX-kamienicami. Idąc ulicą Sienkiewicza dojdziemy do 
Wzgórza Zamkowego. Mieści się na nim katedra pochodząca z XII wieku. W rogu katedralnego 
cmentarza znajduje się grób Bartosza Głowackiego, bohatera powstania kościuszkowskiego. 
Naprzeciwko katedry zobaczymy Pałac Biskupów Krakowskich, a tuż obok niego położony jest  
jeden z najstarszym parków w Polsce - Park miejski im. Stanisława Staszica. Po zwiedzaniu 
chwila czasu wolnego i przejazd do hotelu w okolicach Lublina, obiadokolacja, odpoczynek. 
Nocleg. 
 
Dzień 2 
Śniadanie. Przejazd do KOZŁÓWKI. Zwiedzanie pięknego Pałacu Zamojskich wraz z Kaplicą, 
Galerią Sztuki Socrealizmu i Powozowni. Spacer po parku, który do dziś zachował swój 
historyczny charakter. Kolejno 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 i nocleg. 
 
Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do ZAMOŚCIA – miasta-perełki renesansu. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Wielki z Ratuszem i pięknymi kamienicami, 
Akademia Zamoyska, Pałac Zamoyskich i pomnik Jana Zamoyskiego, Katedra, Rynek Wodny 
i Rynek Solny, Synagoga. Wizyta w Muzeum Zamoyskim. Spacer po Parku Miejskim, 
znajdującym się na terenach pofortecznych, miejsce pamięci żołnierzy AK, straconych przez 
NKWD. Po zwiedzaniu obiad w restauracji i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd i zakończenie 
wycieczki w godzinach wieczornych. 
 

 

http://www.verotravel.pl/
mailto:biuro@verotravel.pl

	KIELCE – LUBLIN – ZAMOŚĆ

