
WYCIECZKA DO KAZIMIERZA, NAŁĘCZOWA, KOZŁÓWKI, LUBLINA 
I CZARNOLASU 

17 – 20.04.2023 (pon.-wt.-śr.-czw.)
CENA: 890 zł  przy min. 40 osobach

1 Dzień. Wyjazd z Olsztyna spod hotelu Wileńskiego o godz. 7.00

1. Przyjazd do Nałęczowa ok. godz.13-tej. Po drodze dłuższy przystanek.
- zakwaterowanie w hotelu "U Błażeja"
- obiad serwowany do stolika
2.  Przejazd  do  Nałęczowa  i  zwiedzanie  uzdrowiska  z  licencjonowanym  przewodnikiem  (Pałac
Małachowskich  (z  zewnątrz),  Muzeum  Stefana  Żeromskiego  [bilety  w  cenie],  Dom  Zdrojowy,
sanatorium Stare Łazienki, ławeczka Bolesława Prusa, ulica Armatnia Góra z przepięknymi wilkami i
kościołem pw. św. Karola Boremeusza).
- spacer po Parku Zdrojowym
- wizyta w Pijalni Wód Mineralnych i Czekolady (bilety w cenie)
- czas wolny w uzdrowisku
3. Przejazd do hotelu "U Błażeja"
- kolacja w formie bufetu
- nocleg, integracja pokojową

2 Dzień. Śniadanie 8.00-9.00

1. Godz. 9.30 Przejazd do Kazimierza Dolnego:
- zwiedzanie miasta z licencjonowanym przewodnikiem (Duży i Mały Rynek z zabytkową studnią, Fara
Kazimierska, kościół św.Jana Chrzciciela z najstarszymi organami w Polsce)
- wejście na Górę Trzech Krzyży (ok.10 minut) - przepiękna panorama na całe miasto (bilety w cenie),
jeśli czas i możliwości pozwolą spacer na Wzgórze Zamkowe i kazimierską Basztę (bilety w cenie).
- godz. 14.00 czas wolny w centrum Kazimierza ew. obiad we własnym zakresie.
-  godz.  15.30  dalsze  zwiedzanie  Kazimierza  tym  razem  z  pokładu  Eko-busików  [bilety  w
cenie]...Przejedziemy  min.  do  Ściany  Płaczu  na  zabytkowym
cmentarzu  żydowskim  -  poznamy  arcyciekawą  choć  tragiczną
historię  społeczności  żydowskiej  w  Kazimierzu  a  następnie
przejedziemy  Eko-busikami  do  punktu  widokowego  na
Albrechtówce  skąd  roztacza  się  niezapomniany  widok  na  całe
zakole Wisły.
- ok. 17.30 powrót do hotelu

- 18.30 obiadokolacja a po
niej zabawa integracyjną z DJ-em (ciasto,kawa,herbata).

3 Dzień. Godz. 8.00-9.00 śniadanie

1. Godz. 9.30 wyjazd z hotelu i przejazd do Kozłówki:
- zwiedzanie klasycystycznego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z autentycznym 
wystrojem sal.
2. Przejazd do Lublina:



- zwiedzanie miasta z licencjonowanym przewodnikiem (dziedziniec Zamku Lubelskiego, Plac 
Zamkowy, Brama Grodzka, Plac po Farze, kościół oo.Dominikanów, Trybunał Koronny,  Brama 
Krakowska, ratusz, kamień nieszczęścia, Katedra Lubelska, Plac Litewski, pomnik Unii Lubelskiej)
- punkt widokowy z Wieży Trynitarskiej [bilety w cenie]
- jeśli czas pozwoli zobaczymy perełkę wśród atrakcji - lubelską trasę podziemną.
Jest to 280 metrowa rozłożona na trzech kondygnacjach pełna sal i komnat podziemna trasa 
turystyczna biegnąca pod Starym Miastem ( zobaczymy też multimedialną wizualizację-światło-
dźwięk-ruch Wielkiego Pożaru Lublina z 02.06.1719 r.
3. Powrót do hotelu ok. godz. 19-tej.
4.Kolacja i nocleg.

4 Dzień Śniadanie 8.00-9.30

1. Wykwaterowanie i przejazd do historycznego Czarnolasu :
- zwiedzanie klasycystycznego Pałacu Jabłonowskich i Muzeum Jana Kochanowskiego z przewodnikiem
(bilety w cenie)
- park pałacowy, zabytkowa kaplica
2. Ok.godz 13- tej wyjazd do Olsztyna
- po drodze dłuższy postój-posiłek we własnym
zakresie
3. Przyjazd do Olsztyna ok.godz. 19- tej

W tym :
- przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją i
barkiem na trasie Olsztyn-Nałęczów-Kazimierz-
Kozłówka-Lublin-Czarnolas-Olsztyn
- trzy noclegi w hotelu "U Błażeja"
- trzy śniadania, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, dwie
obiadokolacje
- zabawa taneczna z DJ-em
- wszelkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- przejazd Eko-busikiem w Kazimierzu
- profesjonalni przewodnicy w Nałęczowie, Kazimierzu, Kozłówce , Lublinie i Czarnolasu
- opieka pilota w czasie całej podróży
-kawa, herbata w autokarze gratis
- pełne ubezpieczenie
- słodka niespodzianka


