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WYCIECZKI

SZKOLNE

2013

W niniejszym katalogu przedstawiamy propozycje wycieczek autokarowych dla m odzie y szkolnej.
Dysponujemy 37 letnim do wiadczeniem w organizacji wycieczek, a wspiera nas grono do wiadczonych wspó pracowników i przewodników.

Zapraszamy wychowawców i m odzie do korzystania z naszych us ug.
Ceny
- obejmuj : przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW oraz ew. KL, bilety wst pów, obs ug przewodnick , noclegi. Ceny
podano w przeliczeniu na 1 uczestnika - dla wycieczek przyk adowo rozpoczynaj cych si z Buska-Zdroju, w których bra
dzie udzia 53 ucz. i 4 opiek. lub 45 ucz. i 3 opiek. (opiekunowie - bezp atnie) - przy mniejszej liczbie uczestników lub
wyjazdach z innych miejscowo ci ceny wymagaj indywidualnej kalkulacji. Podane wy ej ceny nie s ofert w sensie
handlowym - maj jedynie charakter orientacyjny i mog ulec zmianie w przypadku wzrostu cen wiadcze .

Autokary
- wycieczki s

realizowane wygodnymi klimatyzowanymi autokarami: BOVA (57 miejsc) lub MERCEDES (49 miejsc).

Noclegi
- rezerwowane s w Schroniskach M odzie owych, pensjonatach, domach wycieczkowych, domkach kempingowych ceny podano z bielizn po cielow .

Wy ywienie
- podane ceny nie obejmuj wy ywienia (chyba, e w opisie trasy podano inaczej). Na yczenie Zamawiaj cego mo emy
dokona rezerwacji posi ków za dodatkow op at : - obiad lub obiadokolacja + ok. 14-20 z . - niadanie lub kolacja + ok.
8-12 z od osoby.

Opiekunowie otrzymuj diety - 30 z za ka dy dzie wycieczki
Ze wzgl du na du y ruch turystyczny w sezonie oraz ograniczone mo liwo ci organizacji wycieczek
po najni szych cenach - zach camy Pa stwa do wcze niejszego sk adania zamówie .
Agencja Turystyczna „TRAMP” o wiadcza, i posiada wymagany ustawowo wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i
Po redników Turystycznych pod nr. 0986 (zobacz: http://turystyka.gov.pl/raporty/render.aspx?sid=1&id=10&pl=986), oraz w zakresie okre lonym w Ustawie Gwarancj Ubezpieczeniow nr 00.815.921 (na kwot : 6000,00 €) wystawion przez AXA T.U.i R.,
Zgodnie z Ustaw z dnia 29-08-1997r. - O us ugach turystycznych (Dz.U. 2001r., nr 55, poz.578) organizowaniem wycieczek mog
zajmowa si wy cznie te firmy, które uzyska y zezwolenie i zosta y wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Po redników
Turystycznych.
„Kto wykonuje dzia alno gospodarcz bez wymaganego zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wpisu do rejestru dzia alno ci regulowanej lub
bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolno ci albo grzywny” [Art. 60. § 1. Kodeksu wykrocze (Dz.U.71.12.114 z pó n. zm.).

SZCZEGÓ OWY OPIS WYCIECZEK

W INTERNECIE

www.tramp-busko.com

53 ucz.
45 ucz.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

39
43

01. SANDOMIERZ - zamek królewski, lessowy w

47
52

02. ZAMKI I PA ACE

60
66

03.

CUT - zamek Lubomirskich - Potockich (najpi kniejszy zamek w Polsce) - salony i apartamenty, wielka jadalnia, wielka sala
balowa, teatr zamkowy, galeria rze b, apartamenty prywatne, apartament chi ski , apartament paradny, ( cznie ok. 50 sal), Muzeum
Powozów (ok. 120 powozów i karet), park, (ew. dod. storczykarnia + 3 z ; Skansen Etnograficzny w Kolbuszowej + 6 z ).

72
79
67
73
86
92
76
82
57
64
65
73
52
63
68
74
48
53
50
55
77
82
42
47

04.

CUT - BARANÓW CUT - zamek Lubomirskich i Potockich - Muzeum Wn trz Zamkowych - salony i apartamenty,
oran eria, Muzeum Powozów, park; BARANÓW - renesansowy zamek Leszczy skich („Ma y Wawel”).

05.

CUT - LE AJSK CUT - zamek Lubomirskich i Potockich - Muzeum Wn trz Zamkowych - salony i apartamenty,
oran eria, Muzeum Powozów, park, LE AJSK - rynek, ratusz, bazylika ze s ynnymi organami.

45
50
60
64
49
53
48
53
65
68

wóz Kr. Jadwigi, ko ció w. Paw a, ko ció w. Jakuba (kl.”0"), Furta Dominika ska,
Rynek i Ratusz, „Lochy sandomierskie”- podziemna trasa turystyczna, dawny klasztor benedyktynek, Brama Opatowska (wej cie na taras
na wys. 32 m.), Dom D ugosza, Collegium Gostomianum, Katedra, (dod. rejs statkiem po Wi le + 7 z ; Zbrojownia Rycerska + 5 z , zamek
w Baranowie + 12 z ; zamek „Krzy topór” w Uje dzie + 8 z ).

- BARANÓW - renesansowy zamek Leszczy skich („Ma y Wawel”), UJAZD - zamek „KRZY TOPÓR”
(najwi kszy w Polsce zamek bastionowy z XVII w., DZIKÓW - pa ac Tarnowskich, ONIÓW - pa ac Moszy skich, KLIMONTÓW prywatne miasto Ossoli skich z dawn kolegiat wzorowan na rzymskiej bazylice Santa Anna dei Palafranieri.

06. CHORZÓW

skie Weso e Miasteczko - bilet wstepu oraz karnet (w cenie 40,00 z ) na ca odzienne korzystanie z wszystkich
urz dze . (ew. dodatkowo: ski Ogród Zoologiczny + 7 z ; Planetarium - seans + 7 z ).

07. TARNOWSKIE GÓRY - Kopalnia Zabytkowa Rud Srebrono
1740 m.) - w tym zabytkowych chodników, komór i wyrobisk, przeja

nych - zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej (o d ugo ci
ka odziami podziemn Sztolni Czarnego Pstr ga (1 godz.).

08.

WI CIM - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - WI CIM - Pa stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - zwiedzanie terenu hitlerowskiego obozu zag ady; KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - manierystyczny zespó architektoniczno-krajobrazowy oraz park
pielgrzymkowy(wpisany na list UNESCO); ew. WADOWICE - ko ció parafialny, rynek, Dom Jana Paw a II - tymczasowa ekspozycja.

09.

WI CIM - OJCÓW - WI CIM - Pa stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - zwiedzanie terenu by ego hitlerowskiego
obozu zag ady; PIESKOWA SKA A - zamek (dziedziniec), Maczuga Herkulesa; OJCÓW - Jaskinia okietka.

10. WIELICZKA - NIEPO OMICE - WIELICZKA- Zabytkowa Kopalni Soli, NIEPO

OMICE - rynek i ratusz, ko ció parafialny,

renesansowy dziedziniec zamku, Kopiec Grunwaldzki, (ew. dod.- wn trza zamku + 5 z ).

11. WIELICZKA - OJCÓW - WIELICZKA - Zabytkowa Kopalnia Soli, PIESKOWA SKA
lesa, OJCÓW - Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego, Jaskinia

A - zamek - dziedziniec, Maczuga Herku-

okietka.

12. CZ STOCHOWA - klasztor paulinów na Jasnej Górze (Kaplica Jasnogórska, bazylika, skarbiec, Sala Rycerska, Muzeum 600 lecia, Kaplica Pami ci Narodu, fortyfikacje bastionowe), NAG OWICE - muzeum Miko aja Reja.

13. KRAKÓW - Wawel - Zamek Królewski (dziedziniec), katedra (groby królewskie i Dzwon Zygmunta), Smocza Jama, Rynek, Ko

ció

Mariacki, Sukiennice, Barbakan, Brama Floria ska, Collegium Maius, (dod.- ZOO+13 z ; Park Wodny +13 z ).

14. KRAKÓW - WIELICZKA - Wawel - Zamek Królewski (dziedziniec), katedra (groby królewskie i Dzwon Zygmunta), Smocza
Jama, Rynek, Ko ció Mariacki, Sukiennice, Barbakan, Brama Floria ska; WIELICZKA - Zabytkowa Kopalnia Soli,

15. GÓRY WI TOKRZYSKIE I - KIELCE - Kadzielnia, katedra, pa ac biskupów krakowskich - bez wn

trz; WI TY KRZY Muzeum Przyrodnicze, go oborze, dawny klasztor i ko ció benedyktynów, muzeum etnograficzne oblatów, wie a telewizyjna. (dod.: Muzeum Zabawkarstwa + 5 z ; Muzeum S. eromskiego + 2 z ;).

16. GÓRY WI TOKRZYSKIE II - TOKARNIA - skansen wsi kieleckiej, CH

CINY - ruiny zamku, KIELCE - rezerwat geologiczny Kadzielnia, katedra, pa ac biskupów krakowskich - bez wn trz; OBL GOREK - muzeum H. Sienkiewicza, ZAGNA SK - d b Bartek.
(dod.: Muzeum Zabawkarstwa + 5 z ; Muzeum S. eromskiego + 2 z ;).

17. JASKINIA „RAJ”- BASEN „PER A”

- Jaskinia „RAJ” - zwiedzanie jaskini krasowej z bogat i dobrze zachowan
szat naciekow , CH CINY - ruiny zamku , NOWINY - basen „Per a”

18.

DRZEJÓW - KIELCE - DRZEJÓW - Muzeum Zegarów, klasztor cystersów, KIELCE - rezerwat geologiczny Kadzielnia, katedra, pa ac biskupów krakowskich - bez wn trz; TOKARNIA - skansen wsi kieleckiej, CH CINY - zamek.

19. TARNÓW - D BNO - TARNÓW - rynek z zabytkowymi kamienicami, ratusz, katedra (renesansowe nagrobki), Muzeum Etnograficzne ( z ekspozycj "Cyganie. Historia i kultura"), Mauzoleum gen. Józefa Bema, synagoga,
wn trz), ZALIPIE - ”Malowana Wie ”.

BNO - zamek gotycki (z ekspozycj

20. BOCHNIA - ZABYTKOWA KOPALNIA SOLI

(zwiedzanie zabytkowych komór i chodników górniczych, dawnych narz dzi
i urz dze górniczych, wystaw i rze b solnych, stajni, kaplic (w tym kaplicy w. Kingi), na trasie zwiedzania liczne prezentacje multimedialne w technice 3D przedstawiaj ce funkcjonowanie kopalni i prac górników w dawnych wiekach, przejazd podziemn kolejk , zwiedzanie
Parku Archeologicznego – Osada VI Oraczy. (Dodat.: sp yw odziami w podziemiach kopalni +10 z ).

62
67

21. PARK JURAJSKI W BA TOWIE - zwiedzanie z przewodnikiem

57
63
58
65

22. OJCÓW - PUSTYNIA B

cie ki edukacyjnej z naturalnej wielko ci rekonstrukcjami
kilkudziesi ciu dinozaurów i innych wymar ych zwierz t, oraz Muzeum Jurajskiego; przejazd ameryka skim schoolbusem i zwiedzanie z
przewodnikiem Zwierzy ca Ba towskiego - kilkaset sztuk zwierz t min.:lamy, muflony, wielb dy i in.; zwiedzanie Ba towa z przewodnikiem
(dod.: Kino emocji - Cinema 5D +10 z ; sp yw tratwami rzek Kamienn +12 z ; KRZEMIONKI - Neolityczne Kopalnie Krzemienia +10 z

DOWSKA - OJCÓW - Ojcowski Park Narodowy, ruiny zamku, Jaskinia okietka; PIESKOWA SKA A - zamek (dziedziniec), Maczuga Herkulesa, CHECH O - Pustynia B dowska, OGRODZIENIEC - ruiny zamku, SMOLE ruiny zamku. (Ew. dodatk.: Park Miniatur Zamków Jurajskich - +10 z ; Gród na Górze Birów + 4 z ; ognisko i kie baski + 8 z )..

23. SZLAKIEM „ORLICH GNIAZD”- PIESKOWA SKA

A - zamek (dziedziniec), Maczuga Herkulesa, OJCÓW - ruiny zamku, Jaskinia okietka, RABSZTYN - ruiny zamku, OGRODZIENIEC - ruiny zamku, SMOLE - ruiny zamku. (Ew. dodatk.: Park Miniatur
Zamków Jurajskich - +10 z ; Gród na Górze Birów + 4 z ; ognisko i kie baski + 8 z ).

24. WARSZAWA

- Stare Miasto, Zamek Królewski (ze zwiedzaniem wn trz), Pa ac pod Blach , Krakowskie Przedmie cie, Pa ac
Prezydencki, Ogród Saski, Grób Nieznanego
nierza, przejazd metrem (dod. - taras widokowy PKiN +12 z ; Stadion Narodowy + 5-15 z )

25. NIEBORÓW - ARKADIA

- NIEBORÓW - pa ac Radziwi ów, ogród barokowy, ARKADIA - park romantyczny (najlepiej
zachowana architektura parkowa - wi tynia Diany, Akwedukt, Dom Murgrabiego, Przybytek Arcykap ana, uk Kamienny, Domek Gotycki, Grota Sybilli, Grobowiec Z udze ).

82
92
75
84

26. KAZIMIERZ - PU AWY

58
65

27. PSZCZYNA - TYNIEC

66
72
64
72
57
65

- KAZIMIERZ DOLNY - rynek z zabytkowymi kamienicami, ko ció farny, Góra Trzech Krzy y;
PU AWY - barokowy pa ac Czartoryskich, park, wi tynia Sybilli (ze zwiedzaniem ekspozycji), Domek Gotycki (ze zwiedzaniem ekspozycji), Brama
Rzymska, pa acyk Marynki. (dod.: rejs statkiem +13 z ; zwiedzanie wn trz Pa acu Czartoryskich + 6 z , Groty Pu awskiej +3 z )

- PSZCZYNA - Muzeum Zamkowe (m.in: apartament cesarski, westybul, apartamenty ksi cia i
ksi nej, salon wielki i biblioteka, sala lustrzana, galeria lustrzana), Brama W ybra ców, park, pawilon herbaciany na wyspie, TYNIEC opactwo benedyktynów; (dodatk. - zbrojownia zamkowa w Pszczynie + 4,00 z )

28.

WI CIM - TYNIEC - WI CIM - Pa stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - zwiedzanie terenu hitlerowskiego obozu
zag ady, TYNIEC - opactwo benedyktynów.

29. ZAMO

- (wpisany na list UNESCO) - renesansowe fortyfikacje bastionowe i bramy miejskie, renesansowa zabudowa Rynku Wielkiego,
ratusz, katedra, d. pa ac Zamojskich, gmach Akademii Zamojskiej, Rotunda - Muzeum Martyrologii.

30. PARK MINIATUR - DINOZATORLAND - INWA

D - Park Miniatur - z modelami najs awniejszych cudów architektonicznych wiata i Polski, Zielony Labirynt i mini lunapark; ZATOR - DinoZatorland - park „o ywionych” dinozaurów, Muzeum Szkieletów
i Skamienia ci, park rozrywki.

81
87

WYCIECZKI DWUDNIOWE
31. ZAKOPANE - wjazd kolejk

na Guba ówk , spacer do Butorowego Wierchu, zjazd wyci giem krzese kowym z Butorowego Wierchu, zwiedzanie Doliny Ko cieliskiej, W wozu «Kraków» i Jaskini Mro nej), zwiedzanie Zakopanego, spacer po Krupówkach, wycieczka
do Morskiego Oka i Wodogrzmotów Mickiewicza, (ew. dod. Aquapark + 15 z ).

32. PIENINY
ko cio a w

- zwiedzanie KRO CIENKA i SZCZAWNICY, zamku w NIEDZICY (wn trza i ekspozycje), ruin zamku w CZORSZTYNIE,
BNIE (UNESCO), wycieczka piesza na Trzy Korony, spacer W wozem Homole, (sp yw +30-37 z ; rejs statkiem +5-12 z ).

33. WROC AW - zwiedzanie Starego Miasta (Rynek z zabytkowymi kamienicami, Plac Solny, Ratusz, Gmach Uniwersytetu - Aula
Leopoldina i taras widokowy Wie y Matematycznej); zwiedzanie Ostrowa Tumskiego - Katedra; Panorama Rac awicka.

34. WARSZAWA - Stare Miasto i Nowe Miasto, Zamek Królewski (ze zwiedzaniem wn

trz), Pa ac pod Blach , Krakowskie Przedmiecie, Pa ac Prezydencki, Ogród Saski, Grób Nieznanego
nierza, azienki - park i Pa ac My lewicki, Belweder, W ilanów - ogrody. (dod.
- taras widokowy PKiN +12 z ; Muz. Techniki +7 z ; Muz. Powstania Warszawskiego + 9 z ; Stadion Narodowy + 5-15z )

123
133
123
133
154
167
152
163

35. CHORZÓW - TARNOWSKIE GÓRY - TARNOWSKIE GÓRY - Kopalnia Zabytkowa Rud Srebrono

186
195

36. KAZIMIERZ - PU AWY - CZARNOLAS - NA

114
123

37. LUBLIN - KOZ ÓWKA - NA

122
132

38. LUBLIN - ZAMO

- LUBLIN - Brama Krakowska, Trybuna Koronny, zamek - kaplica Trójcy w., Archikatedra, Plac Litewski,
Pomnik Unii Lubelskiej), Muzeum - d. obóz koncentracyjny na Majdanku; ; ZAMO
- renesansowe fortyfikacje bastionowe, Rynek
Wielki, ratusz, katedra, d. pa ac Zamojskich, gmach Akademii Zamojskiej, Rotunda - Muzeum Martyrologii;

117
128

39.

CUT - LE AJSK - ZAMO
CUT - zamek Lubomirskich i Potockich - Muzeum W n trz Zamkowych - salony
i apartamenty, oran eria, Muzeum Powozów, park, LE AJSK - rynek, ratusz, bazylika ze s ynnymi organami; ZAMO
- renesansowe
fortyfikacje bastionowe i bramy miejskie, Rynek Wielki, ratusz, katedra, d. pa ac Zamojskich, gmach Akademii Zamojskiej, Rotunda Muzeum Martyrologii.

134
144

nych - podziemna
trasa turystyczna o d ugo ci 1700 m., przeja ka odziami Sztolni Czarnego Pstr ga (1 godz.); CHORZÓW - Ogród Zoologiczny, Weso e
Miasteczko - bilet wstepu i karnet (w cenie 40,00 z ) na korzystanie z wszystkich urz dze .

CZÓW - KAZIMIERZ DOLNY - Rynek z zabytkowymi kamienicami, ko ció farny, Góra Trzech Krzy y; PU AWY - barokowy pa ac Czartoryskich, wi tynia Sybilli (ze zwiedzaniem ekspozycji), Domek Gotycki
(ze zwiedzaniem ekspozycji), Brama Rzymska, pa acyk Marynki, CZARNOLAS - Muzeum Jana Kochanowskiego; ZWOLE - kaplica Kochanowskich; NA CZÓW - park zdrojowy, uzdrowisko, (w cenie - 1 niadanie).

CZÓW - LUBLIN - Stare Miasto, Brama Krakowska, Brama Grodzka, Brama Trynitarska, Trybuna Koronny, zamek - kaplica Trójcy w., Archikatedra, ko ció Dominikanów, Plac Litewski, Pomnik Unii Lubelskiej), Muzeum - d. obóz koncentracyjny na Majdanku; KOZ ÓWKA - pa ac Zamojskich (wn trza pa acowe, kaplica, park); NA CZÓW - park
zdrojowy, uzdrowisko; dodatk. Muzeum Sztuki Socrealizmu + 3 z .

40. ZAMO

41.

- ROZTOCZE - ZAMO - renesansowe fortyfikacje bastionowe, renesansowa zabudowa Rynku W ielkiego,
ratusz, katedra, d. pa ac Zamojskich, gmach Akademii Zamojskiej, Rotunda - Muzeum Martyrologii; ZWIERZYNIEC - Roztocza ski Park
Narodowy (rez. Bukowa Góra, ostoja tarpanów); KRASNOBRÓD - kaplica na wodzie, Muzeum Przyrodnicze; ko ció parafialny; SUSIEC
- wodospady w rez. Czartowe Pole.

114
124

CUT - PRZEMY L - KRASICZYN CUT - zamek Lubomirskich - Potockich - salony i apartamenty, wielka
jadalnia, wielka sala balowa, teatr zamkowy, galeria rze b, apartament chi ski, oran eria, powozownia, park; JAROS AW - rynek i ratusz,
klasztor Benedyktynek, klasztor Jezuitów, PRZEMY L - rynek, katedra, zamek królewski, d. klasztory: Franciszkanów, Jezuitów, Karmelitów, Reformatów, KRASICZYN - zamek Krasickich.

140
150

42. BESKID

SKI - BIELSKO-BIA A - Zamek Su kowskich, Teatr Polski, rynek i ratusz, pomnik Reksia; wjazd kolejk gondolow na Szyndzielni (1028 m.n.p.m.), wej cie na Klimczok (1117 m.n.p.m.), zej cie do SZCZYRKU, USTRO - wjazd i zjazd wyci giem
na Czantori , wst p na wie widokow (Czechy); WIS A - zwiedzanie miasta.

132
142

43. BIESZCZADY - LESKO, BALIGRÓD, CISNA, WETLINA - mo

125
138

liwe wej cie na Po onin Wetli sk , BRZEGI GÓRNE - mo liwe
wej cie na Po onin Cary sk , USTRZYKI GÓRNE, USTRZYKI DOLNE - Muzeum Przyrodnicze, POLA CZYK, MYCZKOWCE zapora na Sanie, SOLINA - Jezioro Soli skie (dod.- rejs statkiem - ok. 10-14 z ; zwiedzanie Zapory Soli skiej + 9 z ).

125
135

44. KROSNO I KARPACKA TROJA - KARPACKA TROJA - Skansen

Archeologiczny i rekonstrukcja grodu, ARNOWIEC
- muzeum M. Konopnickiej, ODRZYKO - zamek Kamieniec (miejsce akcji Zemsty A. Fredry); KROSNO - rynek, ko ció parafialny, ko ció
i klasztor Franciszkanów; BÓBRKA - skansen - kopalnia ropy naftowej (najstarsza na wiecie).

WYCIECZKI WIELODNIOWE
177
192

45. PIENINY - ZAKOPANE - zwiedzanie KRO

236
258

46. SZLAK PIASTOWSKI - POZNA

186
202

47. KAZIMIERZ - LUBLIN - ZAMO

202
216

48.

OWACJA - ZAKOPANE - ZAKOPANE - wyci g krzese kowy na Butorowy Wierch (wjazd i zjazd ), spacer do Guba ówki,
zwiedzanie Doliny Ko cieliskiej, W wozu «Kraków» i Jaskini Mro nej), zwiedzanie Zakopanego, spacer po Krupówkach, wycieczka do
Morskiego Oka i Wodogrzmotów Mickiewicza,
OWACJA - zwiedzanie: Starego Smokovca, Tatrza skiej omnicy, Jaskini Belianskiej,
(ew. dod. Aquapark „Tatralandia” - Liptowski Mikulasz + 45 z ).

195
210

49.

OWACJA - PIENINY - zwiedzanie KRO CIENKA i SZCZAWNICY, zamku w NIEDZICY, ruin zamku w CZORSZTYNIE,
ko cio a w
BNIE (UNESCO), wycieczka piesza na Trzy Korony, spacer W wozem Homole;
OWACJA - zwiedzanie: Czerwonego
Klasztoru - dawnego klasztoru kartuzów i zamku w Starej Lubovnie; (dod. sp yw Dunajcem + 34 z ).

280
295

50.

OWACKI „RAJ” - Dobšinská jaskinia lodowa (UNESCO), wspinaczka w wozem Zejmarská roklina (z wodospadami) na
askowy Geravy, SPISKA NOWA WIE - zwiedzanie miasta, EHRA - gotycki ko ció p.w. Ducha wi tego (UNESCO), Zamek Spiski
- jeden z najwi kszych kompleksów zamkowych w Europie rodkowej (UNESCO), SPISKIE PODGRODZIE (UNESCO), SPISKA KAPITU A - s owacki Watykan (UNESCO), LEWOCZA - najokazalsze miasto Spisza (UNESCO), rynek z gotyckimi i renesansowymi kamienicami oraz renesansowym ratuszem, ko ció w. Jakuba z gotyckimi o tarzami mistrza Paw a z Lewoczy; STRA KI - zamek i park; KIE MARK - zamek, rynek, ko cio y, stare mieszcza skie domy; STARA LUBOWNA - zamek starostów spiskich.

200
215

51. CZECHY - CIESZYN - BESKID

205
220

52. LWÓW - PRZEMY L - KRASICZYN - LWÓW - Wysoki Zamek, Rynek z zabytkowymi kamienicami, katedra

225
242

53. LWÓW - ZAMKI „Z OTEJ PODKOWY” - LWÓW - Wysoki Zamek, Rynek z zabytkowymi kamienicami, katedra

275
296

54. TORU - MALBORK - GDA SK - GRUNWALD (4 dni) - TORU

286
310

55. PRAGA - Zamek Praski – Brama Macieja, kaplica

233
252

56. GÓRY STO OWE - KOTLINA K ODZKA

CIENKA i SZCZAWNICY, wycieczka piesza na Trzy Korony, zwiedzanie drewnianego ko cio a w
BNIE (UNESCO), ZAKOPANE - wyci g krzese kowy na Butorowy Wierch (wjazd i zjazd ), spacer do Guba ówki,
zwiedzanie Doliny Ko cieliskiej, W wozu «Kraków» i Jaskini Mro nej), zwiedzanie Zakopanego, spacer po Krupówkach, wycieczka do
Morskiego Oka i Wodogrzmotów Mickiewicza, (ew. dod. Aquapark + 13 z ).

- Ostrów Tumski - Katedra, Akademia Lubra skiego, Stare Miasto - Stary Rynek, Ratusz,
kamienice mieszcza skie, pa ac Górków, pa ac Dzia skich, fara; OSTRÓW LEDNICKI - Muzeum Pierwszych Piastów; GNIEZNO Muzeum Pocz tków Pa stwa Polskiego, Archikatedra, wzgórze Lecha: BISKUPIN - osiedle obronne kultury yckiej; STRZELNO - Wzgórze w. Wojciecha i ko ció w. Prokopa; KRUSZWICA - Gop o, Mysia Wie a. (dodat.- przejazd kolejka w skotorow +9 z , rejs statkiem po
Gople +12 z , Skansen Miniatur w Pobiedziskach +5 z , Makieta Dawnego Poznania +10 z )
- KAZIMIERZ DOLNY - Rynek z zabytkowymi kamienicami, ko ció farny, ruiny zamku
i baszta, Góra Trzech Krzy y, PU AWY - barokowy pa ac Czartoryskich, park, wi tynia Sybilli, Domek Gotycki, Brama Rzymska, pa acyk
Marynki; LUBLIN - Stare Miasto, Brama Krakowska, Brama Grodzka, Brama Trynitarska, Trybuna Koronny, zamek - kaplica Trójcy w.,
Archikatedra, ko ció Dominikanów, Plac Litewski, Pomnik Unii Lubelskiej), Muzeum - d. obóz koncentracyjny na Majdanku; ZAMO
renesansowe fortyfikacje bastionowe i bramy miejskie, Rynek Wielki, ratusz, katedra, d. pa ac Zamojskich, gmach Akademii Zamojskiej,
Rotunda.

SKI - CIESZYN - zwiedzanie miasta; BESKID SKI - Ustro - wjazd i zjazd
wyci giem krzese kowym na Czantori (995 m.n.p.m.), WIS A; CZECHY - m.in.: CIESZYN CZESKI - zwiedzanie miasta; HUKVALDY ruiny zamku i park jeleni, STRAMBERK- zwiedzanie miasta; RO NOV - skansen wsi wo oskiej).
aci ska i
kaplica Boimów, katedra ormia ska, sobór unicki w. Jura, d. klasztor Bernardynów, Wa y Hetma skie, gmach Tetru Wielkiego, pomnik
Mickiewicza, gmach Uniwersytetu, gmach d. Ossolineum, Cmentarz yczakowski i Cmentarz Orl t Lwowskich; PRZEMY L - rynek, katedra, zamek królewski, dawne klasztory: Franciszkanów, Jezuitów, Karmelitów, Reformatów; KRASICZYN - zamek Krasickich.

aci ska i kaplica Boimów, katedra ormia ska, sobór unicki w. Jura, d. klasztor Bernardynów, Wa y Hetma skie, gmach Tetru Wielkiego,
pomnik Mickiewicza, gmach Uniwersytetu, gmach d. Ossolineum, Cmentarz yczakowski i Cmentarz Orl t Lwowskich;
OCZÓW zamek Sobieskich, ko ció p.w. Wniebowzi cia NMP, cerkiew; PODHORCE- zamek Rzewuskich, ko ció w. Józefa, park; OLESKO zamek - oddzia Lwowskiej Galerii Sztuki, ko ció parafialny;
KIEW - rynek, zamek
kiewskich, ko ció parafialny, zespó klasztorny
Dominikanów, cerkiew Bazylianów.
- Rynek i Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa,
Ko ció NMP, Katedra wi tych Janów, Krzywa W ie a, Dom Kopernika, ruiny zamku krzy ackiego; MALBORK - zamek krzy acki;
GDA SK- D ugie Pobrze e, uraw, bramy wodne; D ugi Targ, Fontanna Neptuna; Dwór Artusa, Z ota Kamieniczka, Ratusz G ównego
Miasta, Ulica D uga, Z ota Brama, Brama Wy ynna, Katownia, Ko ció Mariacki; Ulica Mariacka; Westerplatte; OLIWA - katedra oliwska;
SOPOT - molo, Grand Hotel; GRUNWALD - Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.
w. Krzy a, katedra w. Wita, Z ota Brama, kaplica w. Wac awa, Wie a Prochowa
Mihulka, stary pa ac królewski, bazylika w. Jerzego, Z ota Uliczka, ogrody zamkowe, Belweder i piewaj ca Fontanna, plac Hradcza ski;
Mala Strana; Most Karola; Stare Miasto – Ulica Karlowa, Rynek Staromiejski, Ratusz Staromiejski z zegarem astronomicznym Orloj,
ko ció Panny Marii przed Tynem, Celetna; KUTNA HORA - Katedra w. Barbary, Ko ció w. Jakuba, spacer po starówce; Adršpachunikalne Skalne Miasto wyrze bione przez natur .
- GÓRY STO OWE – wej cie na Szczeliniec Wielki (919 m. n.p.m.),
CZERMNA - zwiedzanie Kaplicy Czaszek (gdzie w 2 po . XVIII w. zgromadzono ok. 21 tys. czaszek i piszczeli ludzkich); WAMBIERZYCE
- zwiedzanie Dolno skiej Jerozolimy z Bazylik NNMP i Ruchom Szopk ,
ODZKO – zwiedzanie miasta (Twierdza, rynek, ko ció ,
most gotycki),
OTY STOK - Zabytkowa Kopalnia Z ota - zwiedzanie kopalni i przejazd podziemn kolejk . (dod. Jaskinia Nied wiedzia w
KLETNIE +18 z ; Adršpach- unikalne Skalne Miasto wyrze bione przez natur + 15 z .)

