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SZCZEGÓŁY CENY 310 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na 
trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka licencjonowanego Przewodnika, Bilety wstępu: na Górę Trzech 
Krzyży, rejs statkiem po Wiśle (lub do Muzeum Sztuki Złotniczej - uzależnione od pogody),  przejście 
Wąwozem Korzeniowym,  Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

ODKRYWAMY LUBELSZCZYZNĘ:KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ 
TERMIN 22.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 3:50
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:10
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 4:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Rudzie Śląskiej/ Świętochłowicach/ Chorzowie -
przystanki linii autobusu nr M1 przy Drogowej Trasie Średnicowej

Godzina 9:30 Przyjazd do Kazimierza Dolnego, spotkanie z Przewodnikiem, zwiedzanie miasta. 
Zwiedzimy: Duży Rynek, Mały Rynek Żydowski - synagoga (z zewnątrz), Renesansowe Kamienice
Przybyłów, Górę Trzech Krzyży lub Zespół Zamkowy z Wieżą, Wąwóz Korzeniowy - cienisty
wąwóz jak ze świata Tolkiena, kirkut żydowski na Czerniawach - cmentarz żydowski z pomnikiem i
ścianą płaczą. W zależności od pogody popłyniemy Rejsem po Wiśle lub odwiedzimy Muzeum Sztuki
Złotniczej - jedyne w Polsce. W międzyczasie będziemy mieć czas wolny na indywidualne
zwiedzanie miasta, posiłek, zakup pamiątek, kogutów kazimierskich w słynnej piekarni 
 Sarzyńskiego.
Godzina 17:00 Pożegnanie z Przewodnikiem i wyjazd w drogę powrotną 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Kazimierz Dolny to klimatyczne miasto nad Wisłą, otoczone wzgórzami i wąwozami lessowymi.
Pokochali je polscy królowie, a potem także kupcy i artyści. W ostatnim stuleciu natomiast, stało się
ulubionym miejscem turystów. Nic dziwnego, bo atrakcje w Kazimierzu Dolnym zachwyciły każdego,
kto tu choć raz przyjechał. Zabytkowy rynek z renesansowymi kamienicami, wystawy malarskie i
Bulwar Nadwiślański z przystanią statków wycieczkowych – wszystko to tworzy niepowtarzalną
atmosferę miasta.
Na centralnym miejscu Rynku w Kazimierzu Dolnym stoi zabytkowa studnia. Od strony północnej
rynku widać Kościół Farny. Wzrok zwiedzających przyciągają bogato zdobione płaskorzeźbami
manierystyczne kamienice braci Przybyłów. W pobliżu równie ciekawa renesansowa kamienica
Celejowska. Mieści się w niej Muzeum Nadwiślańskie. Budowle te należały do bogatych kupców,
którzy zbili majątek na handlu zbożem. Klimatu rynkowi dodają kryte gontem budynki z podcieniami. 
W XIX wieku ważną częścią tutejszego społeczeństwa była mniejszość żydowska. Podczas wojny Żydzi
zostali wysiedleni lub zamordowani. Miejscem pamięci tych tragicznych wydarzeń jest kirkut przy
ulicy Czerniawy. Warto zobaczyć też Ścianę Płaczu, zbudowaną ze zniszczonych macew. Pozostała
także synagoga, w której obejrzeć można wystawy fotograficzne. 
Ładnie odnowiona baszta pochodzi z czasów późnego Średniowiecza. Zbudowano ją z tutejszej skały
wapienia kredowego, podobnie jak zamek i zabytkowe kamienice. Służyła jako wieża obronna szlaku
handlowego na Wiśle, a także jako latarnia rzeczna. Baszta jest jednym z najciekawszych punktów
widokowych na miasto i okolice. Wchodzi się po stromych, ciasnych schodach.
Ruiny Zamku zachowały się w oryginale jedynie we fragmentach – większość muru została
odbudowana. Niemniej jednak, są one warte odwiedzenia ze względu na historyczne miejsce i ładny
widok z góry. Zamek zbudowano w czasach króla Kazimierza Wielkiego, a następnie służył on
władcom jako rezydencja podczas przyjazdów na polowania. 
Góra Trzech Krzyży to wzgórze nad miastem z przepięknym widokiem na rynek, okolice i dolinę
Wisły. Widać na nim z daleka trzy krzyże, pochodzące z połowy XIX wieku. Zastąpiły one poprzednie,
które ustawiono w 1708 roku dla upamiętnienia ofiar zarazy morowej. Szlak na wzgórze wiedzie po
stromej ścieżce i stopniach. 
Jedną z atrakcji Kazimierza Dolnego jest rejs statkiem po Wiśle. Trasa wiedzie przez odcinek
Małopolskiego Przełomu Wisły. Statek płynie w górę Wisły, mijając stare kamieniołomy. Zawraca na
wysokości Męćmierza i rezerwatu przyrodniczego “Krowia Wyspa”. Zaobserwować tu można rzadkie
gatunki ptaków wodnych. Po drodze ładne widoki na porośnięte roślinnością brzegi rzeki oraz ruiny
zamku w Janowcu.

KAZIMIERZ DOLNY - WIEKOWE ZABYTKI I ZIELONE WZGÓRZA
SĄ ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM KAZIMIERZA DOLNEGO. 

https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/rynek-w-kazimierzu-dolnym
https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/kosciol-farny-sw-jana-chrzciciela-i-sw-bartlomieja
https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/baszta-w-kazimierzu-dolnym
https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/ruiny-zamku-w-kazimierzu-dolnym
https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/wzgorze-trzech-krzyzy
https://tropter.com/pl/polska/kazimierz-dolny/rejsy-po-wisle

