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SZLAK RENESANSU 
 

TERMIN: 14.10.2021 – 17.10.2021 

 

 

 
 

 

I DZIEŃ 

Wyjazd z miejsca zbiórki w Bieruniu w godzinach porannych. Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie miasta 

m.in. Rynek z Ratuszem i zabytkowe Kamienice wokół Rynku, Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i 

św. Tomasza Apostoła, Twierdza Zamość, Arsenał (z zewnątrz), Dzwonnica, Synagoga, Akademia Zamojska. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania, uroczysta obiadokolacja z zabawą z DJ. Nocleg. 

II DZIEŃ  

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Zamościa. Spacer po Parku Miejskim. Czas wolny. Przejazd do hotelu pod 

Lublinem. Czas wolny – korzystanie ze strefy wellness. Obiadokolacja. Nocleg.    

III DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd  do Lublina. Zwiedzanie: zamek  królewski z Kaplicą Zamkową (z zewnątrz), brama 

Grodzka, inaczej Brama Żydowska - brama miejska, pozostałość pierwszych murowanych elementów 

obwarowań miasta, brama Krakowska, Trybunał, Katedra z zakrystia akustyczną. Powrót do hotelu. Czas 

wolny – korzystanie ze strefy wellness. Obiadokolacja. Nocleg.  
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IV DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd do  Kazimierza Dolnego  i zwiedzanie - m. in. ruin zamku z XIV wieku z basztą 

widokową, kościołem farnym, ryneczkiem. To malownicza miejscowość, gdzie wszystkie budowle zostały 

wzniesione z miękkiego, łatwego w obróbce miejscowego wapienia, a budowniczowie kamienic prześcigali 

się w pomysłach zdobienia. Rejs statkiem po Wiśle. Obiad. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach 

popołudniowych. 

 

 

ŚWIADCZENIA: 

 przejazd autokarem  

 1 x nocleg w hotelu 2*/3* (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami), 2 x nocleg w hotelu 4* pod Lublinem  

 dostęp do strefy wellness (basen z hydromasażami, łaźnia, sauna, jacuzzi, pokój relaksu i sala fitness) 

 3 x śniadanie i 2 x obiadokolacja, obiad w ostatnim dniu 

 uroczysta obiadokolacja z zabawą z DJ (dwa dania, zimna płyta, kawa, deser, zimne napoje) 

 opieka pilota – przewodnika 

 ubezpieczenie NNW w UNIQA S.A. i składka na TFG 

 

ilość osób cena 

35-39 1017 zł 

35-39, łącznie z pakietem biletów 1049 zł 

40-48 967 zł 

40-48, łącznie z pakietem biletów 999 zł 

 

Pakiet biletów wstępu: rejs statkiem po Wiśle – 25 zł, ruiny zamku+baszta w Kazimierzu Dolnym – 7 zł, 

Łącznie: 32 zł. 

 

 

 

 

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie. 

Pilot nie oprowadza po wnętrzach. 

Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic 

Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL 
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