WYCIECZKA
Kazimierz
DODolny
PARYŻA
6 dni
i okolice
Program:
- Wyjazd autokaru w godzinach rannych,
- Przyjazd do Kazimierza Dolnego i zwiedzanie według wybranych wariantów:
1. Spotkanie z przewodnikiem i piesze zwiedzanie zabytków Kazimierza Dolnego
- wejście na Górę Trzech Krzyży (kazimierska panorama), kościół farny pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, Rynek z kamienicami
Przybyłów, kamienicą Gdańską, studnią, Mały Rynek z Synagogą, Kościołem
św. Anny oraz starymi Jatkami- 10zł/os
2. Wizyta w Piekarni Sarzyńskich gdzie zobaczymy proces powstawania
kazimierskich kogutów- bezpłatnie, lub udział w warsztatach wypiekania
kazimierskich kogutów (500 zł/grupa do 15 osób)
3. Wycieczka Ecobusami do Wąwozu Korzeniowy Dół (ok. 50 min).
W trakcie przejazdu najciekawsze zabytki Kazimierza Dolnego. Jadąc
głównymi ulicami miasta czas umili audio przewodnik dzięki któremu poznacie
Państwo trochę historii i zabawnych legend Kazimierskich. Miejscem
docelowym wycieczki jest wąwóz Korzeniowy Dół gdzie będziecie mieli
Państwo czas na przespacerowanie się i samodzielne poznanie uroku
najsłynniejszego kazimierskiego wąwozu. Po krótkim spacerze powrót na
rynek ul. Lubelską. (Długość wąwozu około 250m ) -7 zł/os
4. Rejs statkiem po Wiśle (ok. 50 min) -14 zł/os
5. Muzeum Przyrodniczo- Leśne, zwiedzanie z przewodnikiem -7zł/os
Następnie kontynuacja zwiedzania według wybranego wariantu. Proponujemy
Państwu następujące kierunki:
Magiczne Ogrody
rejs statkiem z Kazimierza Dolnego do Janowca (ok. 20 min)- 7 zł/os
przejazd do Magicznych Ogrodów, zwiedzanie Magicznych Ogrodów z
przewodnikiem (1,5h)- 19 zł/os lub zwiedzanie Magicznych Ogrodów w
formie gry terenowej 29 zł/os : przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie , wizyta
w krainie wróżek Smużek, zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu
szkoleniowym , zabawy w krainie Bulwiaków, zabawy na Robankowej Łące,
Smoczym placu zabaw i dmuchańcach , wstęp na Mroczysko (dla odważnych
powyżej 6 lat)
Janowiec
- przeprawa statkiem z Kazimierza Dolnego do Janowca 7 zł/os,
- przejazd "Ciuchcią" z przystani do zamku w Janowcu bilety w jedną stronę: 6
zł/os,
- zwiedzanie Muzeum Zamek w Janowcu z przewodnikiem (dwór i spichlerz
indywidualnie) – 11 zł/os.
Nałęczów
Palmiarnia, w której znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych i spacer po parku
zdrojowym 3zł/os,
Dęblin- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Sił Powietrznych + wejście do
samolotu Jak-40 – 7,50 zł/os.

Cena:
85 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów
70 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem,
opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW na sumę 5000zł,
opiekę pilota
Dodatkowo płatne :
ognisko lub obiad (10-20zł/os)
bilety wstępu, których koszt uzależniony
jest od wybranych wariantów
zwiedzania

