
KAZIMIERZ DOLNY - 

NAŁĘCZÓW - PUŁAWY - LUBLIN 
Atrakcje: spała, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin 
 

ilosc dni: 5 

grupa wiekowa: 

- szkoła podstawowa 

- szkoła średnia 

 PROGRAM ŚWIADCZENIA 

Dzień 1 
Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Spały, spacer po miejscowości, 

oglądanie charakterystycznych punktów: kościółek w stylu zakopiańskim, 

pomnik żubra, powozownia . Przystanek w Inowłodzu: kościół św. Idziego, 

ruiny zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Fakultatywnie 

obiad na trasie. Przyjazd do hotelu/ pensjonatu w Kazimierzu Dolnym lub 

okolicach, zakwaterowanie. Zwiedzanie rynku i jego okolic: kamienice 

Przybyłów, kamienica Celejowska, spichlerze, kościół farny św. Jana 

Chrzciciela i św. Bartłomieja, synagoga, jatki drewniane. Obiadokolacja. 

Indywidualne zwiedzanie miasteczka- czas do dyspozycji grupy. Nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie. Dalsze zwiedzania Kazimierza Dln: Przejazd meleksami. Góra 

Trzech Krzyży, ruiny zamku, Wieża Łokietka, wąwóz Korzeniowy Dół. 

Obiad w pensjonacie/hotelu. Wycieczka do ruin zamku w Janowcu, 

zwiedzanie muzeum (zamek, dwór i spichlerz). Wieczór integracyjny z 

muzyką oraz specjałami kuchni regionalnej. Nocleg. 

Dzień 3 
Śniadanie.  Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Nałęczowa i 

Lublina. Zwiedzanie Nałęczowa: park zdrojowy z barokowym pałacem 

Małachowskich z XVIII w., w którym znajduje się Muzeum Bolesława 

Prusa, pracownia Stefana Żeromskiego zwana „Chatą" mieszcząca dziś 

Muzeum St. Żeromskiego, Żelazna Brama z pseudorenesansową wieżą. 

Fakultatywnie obiad. Przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta  z 

przewodnikiem: Stare Miasto z renesansowymi kamienicami, ratusz, Brama 

Krakowska i Grodzka, Wzgórze Zamkowe z romańsko-gotycką basztą z 

XIII w., Zamek Królewski z poł. XIV w., pałacu Potockich i Czartoryskich 

(z zewnątrz), archikatedra i Wieży Trynitarska, pomnik Unii Lubelskiej oraz 

Plac Litewski. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg. 

https://www.ckit-galaktyka.pl/s2
https://www.ckit-galaktyka.pl/s3


Dzień 4 
Śniadanie- Rejs wynajętym statkiem do Puław i z powrotem. Zwiedzanie 

Puław: zwiedzanie miasta: Pałac Lubomirskich, później Czartoryskich oraz 

park Krajobrazowy z pięknymi obiektami zabytkowymi: Świątynia Sybilli, 

Domek Gotycki, pałac Marysieńki. Powrót do miejsca zakwaterowania, 

obiadokolacja. Czas do dyspozycji grupy.  Nocleg. 

Dzień 5 
Śniadanie. Spacer po Kazimierzu- czas do dyspozycji grupy. 

Obiad.  Wyjazd w kierunku Łodzi około godziny 16.00. Koniec imprezy 

około 20.00-21.00 

  

UWAGA: Powyższy program imprezy jest propozycją Biura Podróży 

Galaktyka Travel, który może zostać zmieniony na życzenie klienta. 

CENA ZAWIERA: 
 

- realizację programu imprezy 

- transport autokarem 

- wyżywienie według wybranego wariantu 

-  noclegi 

- obsługę pilota 

- opiekę licencjonowanego przewodnika 

- opiekę pedagogiczną 

- ubezpieczenie NNW 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

 


