Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Między Wisłą a Bugiem - Polska (Al)

Numer oferty: 399

Sandomierz - Puławy - "Polskie Ateny" - Kazimierz Dolny - "perła renesansu" - rejs po Wiśle - renesansowy
zamek w Janowcu - Pałac Zamoyskich w Kozłówce - Wzgórze Zamkowe w Lublinie - Zamość Zamoyskiego
Program
1 dzień:
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przejazd do Sandomierza, malowniczo położonego nad
Wisłą. Podczas zwiedzania zobaczymy: Bramę Opatowską, która od wielu lat uważana jest za symbol miasta,
Pałac Biskupi, Bazylikę Katedralną z XIV wieku wybudowaną w stylu gotyckim, Dom Długosza z Muzeum
Diecezjalnym, Collegium Gostomianum, zamek królewski oraz kościół św. Jakuba z oryginalnym romańskim
portalem i unikalny wąwóz królowej Jadwigi. Przejdziemy przez „Ucho Igielne” - jedyną zachowaną furtą, spośród
dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych. Udamy się na sandomierski Rynek z pięknymi
kamieniczkami, przyjazną atmosferą i stojącym w centralnym punkcie Ratuszem o gotyckim rodowodzie.
Podziwiać będziemy m.in. zabytkowe budowle - Kamienicę Pod Skrzydłami z renesansowym portalem, Konwikt
Boboli oraz słynną Kamienicę Oleśnickich z podcieniami. Czas wolny. Następnie przejazd do Puław,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień:
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Puław. „Polskie Ateny”- takie miano zyskały Puławy na przełomie XVIII i
XIX w. kiedy rezydencja Czartoryskich stała się drugim po Warszawie ośrodkiem życia politycznego i
kulturalnego na ziemiach polskich. W Puławach pospacerujemy po kompleksie pałacowo- parkowym. Przepiękny
park utworzony przez księżną Izabelę w stylu angielskim z umieszczonymi budowlami i rzeźbami zachwyca do
dziś. Zobaczymy m.in.: Pałac, Świątynię Sybilli – najważniejszy dla Puław obiekt historyczny wzniesiony w latach
1798- 1801 na wzór Świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, Domek Chiński, Pałac Marynki, Domek Grecki
(niegdyś oranżeria, dziś biblioteka miejska) oraz Domek Żółty, zwany też Aleksandryjskim, gdyż zatrzymywał się
w nim podczas pobytu w Polsce car Aleksander II. Następnie przejazd do Kazimierza Dolnego, zwanego „perłą
renesansu”, jednego z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Zobaczymy: rynek z pięknymi
renesansowymi kamieniczkami oraz Mały Rynek – centrum dawnej dzielnicy żydowskiej z jatkami i synagogą,
ruiny zamku z XIV wieku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, średniowieczną kamienną wieżę z XIII
wieku, zwaną Basztą - najstarszy zabytek miasta, kościół Farny, kościół i klasztor Franciszkanów. Wejdziemy na
Górę Trzech Krzyży, z której roztacza się przepiękna panorama miasta. Odwiedzimy słynną piekarnię, aby kupić
pieczywo w kształcie koguta. Następnie przejdziemy na przystań, skąd wyruszymy w rejs po Wiśle w kierunku
Janowca, zabytkowej wioski Męćmierz i rezerwatu ptasiego ”Krowia Wyspa”. Przejazd autokarem przez most na
Wiśle do Janowca, gdzie zwiedzimy położony na skarpie wspaniały i tajemniczy renesansowy zamek. W czasach
świetności wielkością dorównywał on Wawelowi. Podobno zamieszkuje w nim duch Czarnej Damy, a z jego
murów roztacza się przepiękny widok na dolinę Wisły. W godzinach wieczornych powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Kozłówki i zwiedzanie z przewodnikiem rezydencji magnackiej, m.in.: Pałacu
Zamoyskich z wnętrzami z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa, Kaplicy i Powozowni z
ekspozycją poświęconą dawnym podróżom, a także pięknych ogrodów dawnej rezydencji. Następnie przejazd do
Lublina, jednego z najstarszych polskich miast. Zwiedzimy Wzgórze Zamkowe z kaplicą św. Trójcy na dziedzińcu
zamku - wybudowaną w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego i ozdobioną freskami w stylu bizantyjsko-ruskim z polecenia Władysława Jagiełły. To piękny przykład przenikania kultur wschodu i zachodu. Innym
bardzo ważnym zabytkiem na dziedzińcu zamku jest wieża Donżon z XIII w. z tarasem widokowym pokazującym
wspaniałą panoramę miasta. Zobaczymy również: Bramę Grodzką, Bazylikę Ojców Dominikanów, rynek z
otaczającymi go kamienicami i budynkiem Trybunału Koronnego, Archikatedrę z wnętrzem pokrytym
iluzjonistyczną polichromią, wejdziemy do zakrystii akustycznej, skarbca i krypt przy katedrze. Następnie Brama
Krakowska - dawna brama wjazdowa zbudowana wraz z murami miejskimi w XIV wieku oraz Nowy Ratusz.
Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach Zamościa, nocleg.
4 dzień:
Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się na zwiedzanie Zamościa, miasta założonego w 1580 roku przez Jana
Zamoyskiego, nazywanego „Perłą Renesansu” i „Padwą Północy”. Układ miasta przetrwał do dzisiaj w stanie
praktycznie niezmienionym i jest wspaniałym przykładem realizacji założeń renesansowego miasta idealnego.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Stare Miasto ze swoimi licznymi zabytkami zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. Rynek Wielki – najbardziej reprezentacyjna część miasta z ratuszem i
kamienicami ormiańskimi z Muzeum Okręgowym. W prochowni przy bastionie III zobaczymy projekcję
multimedialną „Historia twierdzy i miasta Zamość”, a następnie Starą i Nową Bramę Lwowską, Bastion VII,
Nadszaniec, dawny Kościół Klarysek przy Rynku Wodnym, Katedrę, Bramę Szczebrzeską, Dawny Pałac
Zamoyskich, Pomnik Jana Zamoyskiego, Rynek Solny, Kościół św. Katarzyny, Synagogę, park miejski z
elementami dawnej twierdzy, Nową Bramę Lubelską i Rotundę. Po zwiedzaniu czas wolny. W drodze powrotnej
krótki przystanek w Szczebrzeszynie - historycznym mieście z renesansowymi kościołami, synagogą oraz
cerkwią, gdzie będzie okazja na zrobienie zdjęcia ze słynnym chrząszczem, który „brzmi w trzcinie”. Wyjazd w
drogę powrotną
Świadczenia:
- zakwaterowanie - 3 noclegi w hotelach o standardzie**/*** : 2 noclegi w Puławach, 1 nocleg w okolicy
Zamościa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
- wyżywienie - 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne (90 zł).
- transport - autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.
- ubezpieczenie - Signal Iduna S.A.
- realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
UWAGA:
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 265 zł.
- dopłata do wyjazdu z Wrocławia - 100 zł
Informacje praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą
grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Katowic i Krakowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Sandomierz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.
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