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SZCZEGÓŁY CENY 289 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy
turystycznej, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego
Przewodnika, opieka Pilota, bilet wstępu do Zamku Krzyżtopór,  bilety do zbrojowni chorągwi
rycerskiej, bilet na zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, Podatek Vat.

SANDOMIERZ I KRZYŻTOPÓR - PERŁY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
TERMIN 25.03.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 4:45
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:00
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:25 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej/ Świętochłowicach/
Zawierciu

Godzina 09:00- 10.30 Przyjazd na parking w Ujeździe i zwiedzanie Zamku z Przewodnikiem
Godzina 11:30 przejazd do Sandomierza. Przejście na Rynek oraz do Wąwozu Królowej Jadwigi,
zwiedzanie bazyliki katedralnej, zbrojowni chorągwi rycerskiej, Podziemnej Trasy Turystycznej z
Przewodnikiem, czas wolny m.in. na posiłek
Godzina 17:30 – 18:00 Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 22:00 – 22:30 Podane godziny są orientacyjne i nie obejmują
ewentualnych przesunięć, kolejność programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Pomnik Historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno - krajobrazowy" tworzą liczne
zabytki należące do najwyższej klasy dzieł architektury, rzeźby i malarstwa. Najcenniejsze z nich to:
gotycka kolegiata, obecnie katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii z freskami w
stylu rusko - bizantyńskim, znajdujący się nieopodal gotycki dawny dom mansjonarzy zw. Domem
Długosza, późnoromański kościół pod wezwaniem św. Jakuba z klasztorem dominikanów,
średniowieczny układ urbanistyczny miasta z prostokątnym rynkiem i geometryczną siatką ulic,
otoczony pozostałościami murów miejskich z zachowaną gotycką Bramą Opatowską, jeden z kilku
zachowanych w Polsce gotycko-renesansowych ratuszy miejskich, barokowy gmach szkoły jezuickiej
zw. Collegium Gostomianum, dawne klasztory reformatów i benedyktynek. Oprócz szczególnych
wartości zabytkowych, Sandomierz wyróżnia się wartościami przestrzenno - krajobrazowymi. Miasto
położone jest malowniczo na skraju nadwiślańskiej wysoczyzny, na kilku wzgórzach rozdzielonych
wąwozami m. in.: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Piszczele. 

SANDOMIERZ
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Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezydencji pałacowej otoczonej
fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa
budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika historii. To pełna magii i
tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest
zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym

ZAMEK KRZYŻTOPÓR

Podziemna Trasa Turystyczna to udostępniona do zwiedzania część kilkukondygnacyjnych komór i chodników
znajdujących się pod Starym Miastem. Ich powstaniu sprzyjała zalegająca na tym terenie gruba warstwa lessu. Drążone
korytarze pełniły w minionych wiekach rolę składów kupieckich, w których przechowywano głównie wino, sól i
śledzie. Służyły także jako schronienie w niebezpiecznych sytuacjach. Zapotrzebowanie na podziemne magazyny było
ogromne, co spowodowało, że osiągały one nawet 15 metrów głębokości. Po kilku wiekach, kiedy pozycja
Sandomierza nie była już tak strategiczna, lochy odeszły w zapomnienie. Nieużywane i niezabezpieczone stały się
przyczyną katastrof budowlanych. Na ratunek Starego Miasta pośpieszyli naukowcy z Akadami Górniczo – Hutniczej
w Krakowie. Po zrealizowaniu specjalnego programu odzyskano obszar prawdziwego, kilkukondygnacyjnego labiryntu
piwnic oraz korytarzy. Część wyrobisk musiała zostać zlikwidowana ze względów konstrukcyjnych. Z pozostałych
odcinków utworzono Podziemną Trasę Turystyczną. Jej długość wynosi obecnie 470 m. Najgłębsze wyrobiska znajdują
się na głębokości 12 m. Każda z piwniczek/komór ma swoją nazwę, która stanowi nawiązanie do historii Sandomierza.
Drążone przez wieki liczne korytarze oraz komory związane są z wieloma sandomierskimi tajemnicami i legendami.
Najsłynniejsza z nich opowiada o sandomierskiej bohaterce Halinie Krępiance, która kosztem własnego życia
uratowała miasto przed oblegającymi je Tatarami. Szczegółów legendy można wysłuchać podczas zwiedzania lochów.

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA

To wspaniała przyrodnicza ciekawostka Sandomierza. Prawie w centrum, nieopodal rynku, osobliwie ukształtowana
natura zaskakuje nas swoim niezwykłym widokiem – na skutek erozji odsłonięte zostały korzenie rosnących na
zboczach drzew. Wlot wąwozu znajduje się w pobliżu kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. To jeden z
najciekawszych lessowych wąwozów Sandomierza. Ma 10 metrów głębokości i prawie pół kilometra długości. Dla
mieszkańców i turystów jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc spacerów. Przed wiekami przechadzała się tędy
królowa Jadwiga podczas swoich pobytów w Sandomierzu. Dlatego wąwóz nazwano jej imieniem.

WĄWÓZ KRÓLOWEJ JADWIGI


