
 

   

 

12 DNIOWA WYCIECZKA DO PRZEMYŚLA 

 
CENA: 1640 zł         TERMIN:  15.04-26.04.2015 

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem 34-osobowym, 

- 11 noclegów w hotelach, 

- 11 śniadań i 11 obiadokolacji + 1 kolacja, 

- zwiedzanie wg programu z przewodnikami miejscowymi, 

- wstępy do zwiedzanych obiektów, 

- wstęp na wieczorek taneczny, 

- opieka pilota, 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady, ubezpieczenie 

 

PROGRAM RAMOWY: 
 

1. Dzień – Zbiórka 06.30 na Placu Rybaka, 07.00 prom i wyjazd do Torunia.  Przyjazd ok 13.30, zwiedzanie 

toruńskiej starówki z wejściem do Katedry Św. Janów, Muzeum M. Kopernika – makieta „Światło-dźwięk” + 

Świat Toruńskiego Piernika,  w trakcie zwiedzania obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

2. Dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, wizyta w Planetarium, wyjazd do Łodzi, przyjazd na ok. 14.00, zwiedzanie 

Muzeum Miasta Łodzi, obiadokolacja na terenie Manufaktury, spacer ul. Piotrkowską, czas wolny, przejazd 

do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3. Dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie cmentarza żydowskiego, Łodzi fabrykanckiej z wejściem do 

Księżego Młyna, obiadokolacja na terenie Manufaktury, wyjazd do Puław. Przyjazd ok. 19.00, 

zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

4. Dzień – Śniadanie, przejazd do Kazimierza Dolnego, zwiedzanie, czas wolny, przejazd do Kozłówki,         

                  Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich, przejazd do Lublina. Zwiedzanie          

                  Starego Miasta z wejściem do Archikatedry Lubelskiej (Zakrystia Akustyczna, Skarbiec, Krypty), w   

                  trakcie zwiedzania obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

5. Dzień – Śniadanie, przejazd do Zamościa. Zwiedzanie Starego Miasta z wejściem do trasy podziemnej w           

                  oficynach ratusza, obiad, panoramiczny przejazd przez Roztocze do Horyńca Zdroju.                

                  Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, wieczorek taneczny, nocleg 

6. Dzień – Śniadanie, zwiedzanie najciekawszych miejsc w okolicy m.in. cerkiew w Radrużu – w 2013 r                               

                  wpisana na listę UNESCO.  Przejazd do Przemyśla, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,        

                  nocleg. 

7. Dzień – Śniadanie, przejazd do Lwowa, zwiedzanie najciekawszych miejsc i budowli, powrót do hotelu,  

                  obiadokolacja, nocleg. 

8. Dzień – Śniadanie, przejazd w Bieszczady, m.in. taras widokowy w Górach Słonnych, Tyrawa Wołoska      

                  Galeria Quo Vadis, Zagórz ruiny Klasztoru Karmelitanów i taras widokowy, spacer po zaporze w  

                  Solinie, Myczkowce Caritas,, cerkiew w Smolniku, powrót do hotelu, nocleg. 

9. Dzień – Śniadanie, zwiedzanie Przemyśla i okolic m.in. Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu, Muzeum   

                   Archidiecezjalne, obiekty sakralne, zamek w Krasiczynie (dziedziniec zamkowy, kaplica zamkowa, krypty w   

                   Baszcie Boskiej,  eksponaty w Baszcie Papieskiej). Obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

10. Dzień  - Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Jarosławca, zwiedzanie rynku i kaplicy czarnej w kościele sióstr         

                   Benedyktynek, przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta, w trakcie zwiedzania obiadokolacja, przejazd do   

                   Katowic, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

11 Dzień    - Śniadanie, zwiedzanie Górnego Śląska m.in. Park Chorzowski z przejazdem wyciągiem  

                   krzesełkowym, Sosnowiec – miejsce związane z J. Kiepurą, krótki spacer po Katowicach, i inne 

                   ciekawe miejsca. Wyjazd do Wadowic, wizyta w Domu Jana Pawła II, wejście do kawiarni na kremówkę    

                   papieską, powrót do Katowic, obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

12 Dzień    - Śniadanie, przejazd do Tarnowskich Gór do Muzeum Czarnego Pstrąga, powrót do domu.     

                   Planowany powrót ok godziny 21.00 

 

UWAGI: 

- jest to program ramowy, który może ulec zmianie, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot. 


