
Wycieczki (2,3,4,5 dniowe) krajowe w 2020 r. 
 

Trasa wycieczki Termin - Cena 

GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT (2 dni): Gdańsk – ratusz Głównego Miasta, bazylika Mariacka, 
kamienice na Długim Targu, Dwór Artusa, dom Uphagenów, Złota Brama, fontanna Neptuna, deptak 
nad Motławą z gdańskim żurawiem, wyspa Ołowianka. Gdańsk–Oliwa – Park Oliwski im. Adama 
Mickiewicza z palmiarnią i dawnym pałacem Opatów, katedra oliwska ze słynnymi barokowymi 
organami (opcjonalnie koncert). Gdynia – port z niszczycielem ORP Błyskawica oraz żaglowcem 
Dar Pomorza, dla chętnych wizyta w gdyńskim Akwarium. Sopot – spacer po molo oraz słynnym 
Monciakiem (ulica Bohaterów Monte Cassino), widok na Zatokę Gdańską z latarni morskiej. 

09.05-10.05  -  399 zł/os 
18.07-19.07  -  449 zł/os 

17.10-18.10  -  399 zł/os 

GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT (3 dni): Gdańsk – ratusz Głównego Miasta, bazylika Mariacka, 
kamienice na Długim Targu, Dwór Artusa, dom Uphagenów, Złota Brama, fontanna Neptuna, 
deptak nad Motławą z gdańskim żurawiem, wyspa Ołowianka, pomnik Poległych Stoczniowców, 
Europejskie Centrum Solidarności. Westerplatte – pomnik Obrońców Wybrzeża, dla chętnych rejs 
statkiem. Gdańsk–Oliwa – Park Oliwski im. Adama Mickiewicza z palmiarnią i dawnym pałacem 
Opatów, katedra oliwska ze słynnymi barokowymi organami (opcjonalnie koncert). Gdynia – port z 
niszczycielem ORP Błyskawica oraz żaglowcem Dar Pomorza, dla chętnych wizyta w gdyńskim 
Akwarium. Sopot – spacer po molo oraz słynnym Monciakiem (ulica Bohaterów Monte Cassino), 
widok na Zatokę Gdańską z latarni morskiej. 

05.06-07.06  -  649 zł/os 
28.08-30.08  -  699 zł/os 
18.09-20.09  -  699 zł/os 

POMORZE (5 dni): Gdańsk – ratusz Głównego Miasta, bazylika Mariacka, kamienice na Długim 
Targu, Dwór Artusa, dom Uphagenów, Złota Brama, fontanna Neptuna, deptak nad Motławą z 
gdańskim żurawiem, wyspa Ołowianka, pomnik Poległych Stoczniowców, Europejskie Centrum 
Solidarności. Westerplatte – pomnik Obrońców Wybrzeża, dla chętnych rejs statkiem. Gdańsk–
Oliwa – Park Oliwski im. Adama Mickiewicza z palmiarnią i dawnym pałacem Opatów, katedra 
oliwska ze słynnymi barokowymi organami (opcjonalnie koncert). Gdynia – port z niszczycielem 
ORP Błyskawica oraz żaglowcem Dar Pomorza, dla chętnych wizyta w gdyńskim Akwarium. 
Sopot – spacer po molo oraz słynnym Monciakiem (ulica Bohaterów Monte Cassino), widok na 
Zatokę Gdańską z latarni morskiej. Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka Mierzeją Helską – 
Hel – Muzeum Rybołówstwa w kościele św. Piotra i Pawła, fokarium, latarnia morska. Jurata – 
spacer po miejscowości będącej miejscem wakacyjnych spotkań elit. Władysławowo – port 
rybacki, dawny Dom Rybaka, Hallerówka. Przylądek Rozewie z latarnią morską. Jastrzębia Góra 
– „Gwiazda Północy”, spacer nadmorską promenadą, klifowy brzeg i plaża. (cena 120 zł/os). 
Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka do Malborka i Elbląga – Malbork – zamek zakonu 
krzyżackiego wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Elbląg – katedra św. Mikołaja, 
brama Targowa, historyczny układ urbanistyczny Starówki z podzamczem, zespołem klasztornym 
i szpitalnym, bulwar Zygmunta Augusta, Muzeum Archeologiczno-Historyczne. (cena 100 zł/os). 

10.06-14.06  -  999 zł/os 
02.09-06.09  -  999 zł/os 

BAŁTYCKIM BRZEGIEM (3 dni): Władysławowo – port rybacki, dawny Dom Rybaka, Hallerówka. 
Przylądek Rozewie z latarnią morską. Jastrzębia Góra – „Gwiazda Północy”, spacer nadmorską 
promenadą, klifowy brzeg i plaża. Słowiński Park Narodowy - przymorskie jezioro, nadmorskie 
lasy, wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami, pozostałości tajnego niemieckiego poligonu w 
Rąbce. Łeba – spacer po nadmorskim kurorcie. Hel – Muzeum Rybołówstwa w kościele św. Piotra 
i Pawła, fokarium, latarnia morska. Jurata – spacer po miejscowości będącej miejscem 
wakacyjnych spotkań elit. 

19.06-21.06  -  649 zł/os 
04.09-06.09  -  699 zł/os 

SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE - UZNAM (4 dni): (z wycieczką do Niemiec) Szczecin – Wzgórze 
Zamkowe z zamkiem książąt pomorskich, ratusz staromiejski, most Długi, bazylika św. Jakuba, 
Wały Chrobrego z majestatycznymi gmachami oraz tarasami widokowymi ze schodami i fontanną. 
Kamień Pomorski – katedra z cennymi organami, pałac Biskupi, dworek Ewalda von Kleist, ratusz 
miejski, brama Wolińska z fragmentami murów miejskich. Wolin – pozostałości średniowiecznych 
murów miejskich i kościoła św. Jerzego, kolegiata św. Mikołaja. Międzyzdroje – Aleja Gwiazd, 
park zdrojowy, nadmorska promenada, molo. Świnoujście – stara część uzdrowiskowa z domami 
zdrojowymi, promenada nadmorska, stary ratusz, latarnia morska. Fakultatywna (płatna 
dodatkowo) wycieczka na niemiecką część wyspy Uznam – zwiedzanie zabytkowych 
miejscowości wypoczynkowych i uzdrowiskowych, m.in. Ahlbeck, Heringsdorf (cena 120 zł/os). 

21.05-24.05  -    899 zł/os 
02.07-05.07  -  1099 zł/os 

27.08-30.08  -    999 zł/os 

KOSZALIN - KOŁOBRZEG – BORNHOLM (4 dni): Koszalin – średniowieczne mury miejskie, 
katedra Niepokalanego Poczęcia NMP, dawny kościół zamkowy, Domek Kata, Rynek Staromiejski 
z ratuszem. Kołobrzeg – port, latarnia morska, nadmorskie parki zdrojowe, bazylika konkatedralna 
Wniebowzięcia NMP, ratusz, kamienica Schlieffenów - Muzeum Oręża Polskiego. Dla chętnych 
wizyta w słynnych ogrodach Hortulus w Dobrzycy. Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka 
obejmująca przeprawę promową i zwiedzanie Bornholmu (Dania) – zabytkowy wiatrak w Årsdale, 
Gudejem uznawane za „ojczyznę” wędzonego śledzia, spacer uliczkami Svaneke będącego 
najmniejszym miastem w Danii, kościół rotundowy w Nylars, ruiny średniowiecznego zamku 
Hammershus, spotkanie z Bornholmem rozpoczyna się i kończy w porcie w Nexø – drugim co do 
wielkości mieście na wyspie (cena 370 zł/os). 

21.05-24.05  -    899 zł/os 
02.07-05.07  -  1099 zł/os 

27.08-30.08  -    999 zł/os 



BORY TUCHOLSKIE (2 dni): Tuchola – średniowieczny układ urbanistyczny z fragmentami 
dawnej zabudowy, rynek. Chojnice – średniowieczne mury miejskie z bramami i basztami, 
średniowieczna zabudowa, rynek z ratuszem, bazylika mniejsza pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Park Narodowy Bory Tucholskie – spacer fragmentem 
jednego ze szlaków turystycznych prowadzących przez wspaniałe bory i lasy. Człuchów – zamek 
krzyżacki, Muzeum Regionalne. 

23.05-24.05  -  479 zł/os 

12.09-13.09  -  479 zł/os 

BYDGOSZCZ - GRUDZIĄDZ - CHEŁMNO (2 dni): Bydgoszcz – Stare Miasto ze 
średniowiecznym układem urbanistycznym i pozostałością murów obronnych z cylindryczną 
basztą, Stary Rynek, dawne kolegium jezuickie, katedra św. Mikołaja i Marcina, Biały Spichlerz, 
Opera Nova, Wyspa Młyńska, Kanał Bydgoski z systemem śluz. Chełmno – średniowieczne mury 
miejskie z 17 basztami i bramą, kościół farny z relikwiami św. Walentego, rynek z ratuszem, 
zabytkowe kamienice i spichlerze. Grudziądz – średniowieczny układ urbanistyczny z 
otaczającymi Stare Miasto murami miejskimi i Bramą Wodną, kościół farnym, pojezuicki zespół 
klasztorny, zespół 26 zabytkowych spichlerzy, Góra Zamkowa z pozostałościami zamku 
krzyżackiego i zrekonstruowaną wieżą zamkową. 

16.05-17.05  -  399 zł/os 
11.07-12.07  -  439 zł/os 
26.09-27.09  -  459 zł/os 

KASZUBY (2 dni): Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego. Wieżyca – spacer szlakiem 
turystycznym na najwyższy szczyt Kaszub z wieżą widokową. Szymbark – Centrum Edukacji i 
Promocji Regionu, gdzie prezentowany jest Dom Sybiraka z łagrem, Pociąg Donikąd, Dom 
Powstańca Polskiego z Adampola, Bunkier Gryfa Pomorskiego, najdłuższa deska, największy 
fortepian na świecie, stół noblisty oraz dom do góry nogami. Kartuzy – pozostałości klasztoru 
Kartuzów z dawnym kościołem klasztornym – kolegiatą Wniebowzięcia NMP, budynkami 
gospodarczymi. 

30.05-31.05  -  479 zł/os 

05.09-06.09  -  499 zł/os 

KASZUBY (3 dni): Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego. Wdzydze Kiszewskie – Park 
Etnograficzny. Kościerzyna – Muzeum Kolejnictwa z zabytkową halą parowozowni. Wieżyca – 
spacer szlakiem turystycznym na najwyższy szczyt Kaszub z wieżą widokową. Szymbark – 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu, gdzie prezentowany jest Dom Sybiraka z łagrem, Pociąg 
Donikąd, Dom Powstańca Polskiego z Adampola, Bunkier Gryfa Pomorskiego, najdłuższa deska, 
największy fortepian na świecie, stół noblisty oraz dom do góry nogami. Kartuzy – pozostałości 
klasztoru Kartuzów z dawnym kościołem klasztornym - kolegiatą Wniebowzięcia NMP, budynkami 
gospodarczymi, eremem (cela braci zakonnych) oraz refektarzem, Muzeum Kaszubskie. Żukowo 
– zabudowania dawnego klasztoru norbertanek, kościół poklasztorny, Muzeum Parafialne z 
wystawą wzorów haftów kaszubskich. 

29.05-31.05  -  699 zł/os 

04.09-06.09  -  699 zł/os 

ZAMKI KRZYŻACKIE (2 dni): Kwidzyn – zespół zamkowo-katedralny z zamkiem kapituły 
pomezańskiej i katedrą. Gniew – zamek zakonu krzyżackiego, Stare Miasto z zachowanym 
średniowiecznym układem przestrzennym. Malbork – zamek zakonu krzyżackiego wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Grunwald – spacer po polach bitwy w 1410 r. Nidzica – 
zamek krzyżacki z charakterystycznymi drewnianymi krużgankami. 

25.04-26.04  -  399 zł/os 

04.07-05.07  -  429 zł/os 
01.08-02.08  -  449 zł/os 

26.09-27.09  -  449 zł/os 

07.11-08.11  -  429 zł/os 

WOKÓŁ ZALEWU WIŚLANEGO (2 dni): Krynica Morska – spacer po plaży, widok z latarni 
morskiej na Morze Bałtyckie i Zatokę Gdańską. Kąty Rybackie – Muzeum Zalewu, spacer leśnymi 
duktami do rezerwatu kormoranów i czapli siwej. Elbląg – katedra św. Mikołaja, brama Targowa, 
historyczny układ urbanistyczny Starówki z podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, 
bulwar Zygmunta Augusta, Muzeum Archeologiczno-Historyczne. 

27.06-28.06  -  399 zł/os 
22.08-23.08  -  439 zł/os 

SZLAK KOPERNIKA (2 dni): Elbląg – katedra św. Mikołaja, brama Targowa, historyczny układ 
urbanistyczny Starówki z podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, bulwar Zygmunta 
Augusta, Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Frombork – kompleks zabudowy Wzgórza 
Katedralnego z bazyliką archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, wieżą Kopernika, 
Muzeum Mikołaja Kopernika w dawnym pałacu biskupim i wieżą Radziejowskiego z wahadłem 
Foucaulta, punktem widokowym na Zalew Wiślany. Pieniężno – zamek kapituły warmińskiej, 
kościół farny, Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów. Lidzbark Warmiński – zamek 
biskupów warmińskich, kolegiata św. Piotra i Pawła, zabytkowa wikarówka, plebania i klasztor.  

06.06-07.06  -  399 zł/os 

01.08-02.08  -  439 zł/os 

19.09-20.09  -  479 zł/os 

WARMIA (2 dni): Gietrzwałd – Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej nazywane polskim 
Lourdes. Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich, kolegiata św. Piotra i Pawła, 
zabytkowa wikarówka, plebania i klasztor. Olsztyn – zamek kapituły warmińskiej, pozostałości 
murów miejskich z bramą Wysoką, rynek staromiejski z zabytkowymi kamieniczkami, bazylika 
konkatedralna św. Jakuba Apostoła, pałac biskupi. Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego 
Warmii i Mazur. 

13.06-14.06  -  399 zł/os 

29.08-30.08  -  449 zł/os 

STATKIEM PO TRAWIE - KANAŁ ELBLĄSKI (2 dni): Kanał Elbląski – rejs statkiem (bilet 
dodatkowo płatny) z pokonaniem pochylni na trasie Buczyniec – Elbląg (jedyny na świecie kanał z 
działającymi pochylniami). Ostróda – kościół św. Dominika Savio, pozostałości dawnych murów 
miejskich, rynek z fontanną, zamek krzyżacki, molo z punktem widokowym na jezioro Drwęckie. 
Elbląg – katedra św. Mikołaja, Brama Targowa, historyczny układ urbanistyczny Starówki z 
podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, bulwar Zygmunta Augusta, Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne. 

16.05-17.05  -  379 zł/os 

13.06-14.06  -  399 zł/os 
11.07-12.07  -  449 zł/os 

08.08-09.08  -  449 zł/os 
12.09-13.09  -  449 zł/os 



STATKIEM PO MAZURSKICH JEZIORACH (2 dni): Mikołajki – kościół ewangelicki z wieżą 
zegarową, Plac Wolności (rynek) z fontanną z Królem Sielaw, ratuszem i zabytkowymi 
kamienicami. Ryn – zamek krzyżacki. Giżycko – twierdza Boyen, most obrotowy, port. Rejs 
statkiem na trasie Giżycko – Ruciane-Nida (bilet dodatkowo płatny). Trasa rejsu wiedzie przez 
jeziora Niegocin, Jagodne, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Bełdany, Guzianka oraz kanały 
łączące jeziora, a na zakończenie rejsu dodatkową atrakcją jest śluzowanie.  

06.06-07.06  -  399 zł/os 

05.09-06.09  -  449 zł/os 

MAZURSKIE CUDA ARCHITEKTURY (2 dni): Święta Lipka – bazylika Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny z obejściem krużgankowym i klasztorem. Reszel – zamek biskupów 
warmińskich, kościół farny, zabytkowe mosty nad Sajną, zespół staromiejski z ratuszem oraz 
fragmenty murów obronnych. Kętrzyn – zamek krzyżacki i kościół św. Jerzego. Giżycko – 
twierdza Boyen, most obrotowy. Gierłoż – „Wilczy Szaniec” (ruiny kwatery Adolfa Hitlera). 
Mikołajki – kościół ewangelicki z wieżą zegarową, Plac Wolności (rynku) z fontanną z Królem 
Sielaw, ratuszem i zabytkowymi kamienicami. 

09.05-10.05  -  399 zł/os 

19.09-20.09  -  449 zł/os 

ŚCIEŻKI SUWALSZCZYZNY (2 dni): Wigry – na półwyspie jeziora Wigry pokamedulski 
zespół klasztorny z kościołem, plebanią, refektarzem i wieżą zegarową, Wigierski Park 
Narodowy. Suwałki – dom Marii Konopnickiej, kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
konkatedra św. Aleksandra. Augustów – rynek Zygmunta Augusta z zabytkowymi 
kamienicami, bazylika Najświętszego Serca Jezusowego. Studzieniczna – Sanktuarium 
Maryjne, pomnik papieża Jana Pawła II, studzienka z cudowną wodą. Sejny – klasztor 
dominikanów. Dla chętnych rejs statkiem po Kanale Augustowskim (dodatkowo płatny). 

16.05-17.05  -  379 zł/os 

20.06-21.06  -  449 zł/os 

22.08-23.08  -  479 zł/os 

SUWALSZCZYZNA - DRUSKIENNIKI (3 dni): (z wycieczką na Litwę) Wigry – na półwyspie 
jeziora Wigry pokamedulski zespół klasztorny z kościołem, plebanią, refektarzem i wieżą 
zegarową, Wigierski Park Narodowy. Suwałki – dom Marii Konopnickiej, kościół świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, konkatedra św. Aleksandra. Augustów – rynek Zygmunta Augusta z 
zabytkowymi kamienicami, bazylika Najświętszego Serca Jezusowego. Studzieniczna – 
Sanktuarium Maryjne, pomnik papieża Jana Pawła II, studzienka z cudowną wodą. Sejny – 
klasztor dominikanów. Dla chętnych rejs statkiem po Kanale Augustowskim (dodatkowo 
płatny). Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka do Druskiennik - spacer po uzdrowisku – 
park zdrojowy, zabytkowe wille, Muzeum "Echo Puszczy" (Girios Aidas), Muzeum Grūto 
Parkas z pomnikami komunistycznymi. Możliwość skorzystania z Aquaparku (cena 130  zł/os).  

15.05-17.05  -  599 zł/os 

21.08-23.08  -  699 zł/os 

PTASIE GODY NAD BIEBRZĄ (2 dni): Osowiec – twierdza w Osowcu, Ośrodek Edukacyjny 
BPN. Drozdowo – Muzeum Przyrodnicze. Biebrzański Park Narodowy – spacer szlakami 
turystycznymi, których część przebiega po kładkach i pomostach na terenach podmokłych, a 
dodatkową atrakcją są wieże i tarasy widokowe z możliwością podglądania fauny i flory 
bagiennej. Nowogród – skansen kurpiowski, Wzgórze Ziemowita i panorama na dolinę Narwi.  

18.04-19.04  -  399 zł/os 

09.05-10.05  -  449 zł/os 

01.08-02.08  -  399 zł/os 

SZLAK TATARSKI (2 dni): Supraśl – kompleks Prawosławnego Męskiego Monasteru 
Zwiastowania NMP, Muzeum Ikon. Sokółka – Muzeum Ziemi Sokólskiej. Bohoniki – meczet i 
mizar. Kruszyniany – wieś tatarska, meczet, fakultatywnie wizyta w „jurcie tatarskiej” i 
możliwość skosztowania specjałów kuchni tatarskiej. Białystok – zespół pałacowo – parkowy 
Branickich, unikatowy zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, rynek z ratuszem, sobór św. Mikołaja Cudotwórcy. Tykocin – oryginalny układ 
przestrzenny miasta, wielka synagoga, Dom Talmudyczny. 

21.03-22.03  -  399 zł/os 

02.05-03.05  -  449 zł/os 

18.07-19.07  -  479 zł/os 

03.10-04.10  -  459 zł/os 

RELIGIE WSCHODU (3 dni): Białowieża – Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego Parku 
Narodowego, park pałacowy, dawna leśniczówka, Rezerwat Pokazowy Żubrów. Hajnówka – 
sobór św. Trójcy. Supraśl – kompleks Prawosławnego Męskiego Monasteru Zwiastowania 
NMP, Muzeum Ikon. Sokółka – Muzeum Ziemi Sokólskiej. Bohoniki – meczet i mizar. 
Kruszyniany – wieś tatarska, meczet, fakultatywnie wizyta w „jurcie tatarskiej” i możliwość 
skosztowania specjałów kuchni tatarskiej. Białystok – zespół pałacowo – parkowy Branickich, 
unikatowy zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rynek z 
ratuszem, sobór św. Mikołaja Cudotwórcy. Tykocin – oryginalny układ przestrzenny miasta, 
wielka synagoga, Dom Talmudyczny. 

12.06-14.06  -  649 zł/os 

14.08-16.08  -  679 zł/os 

25.09-27.09  -  699 zł/os 

BIAŁOWIEŻA (2 dni): Zuzela – rodzinna wieś kardynała Stefana Wyszyńskiego, kościół 
Przemienienia Pańskiego, Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia. Ciechanowiec – 
Muzeum Rolnictwa w pałacu Starzeńskich ze skansenem mazowiecko-podlaskim, 
zabytkowym młynem i kącikiem zielarskim. Białowieża – Muzeum Przyrodnicze 
Białowieskiego Parku Narodowego, park pałacowy, dawna leśniczówka, Rezerwat Pokazowy 
Żubrów. Hajnówka – sobór św. Trójcy. 

23.05-24.05  -  429 zł/os 

12.09-13.09  -  479 zł/os 

05.12-06.12  -  459 zł/os 



LUBLIN – ZAMOŚĆ (2 dni): Lublin – układ urbanistyczny Starego Miasta, rynek z dawnym 
Trybunałem Koronnym i zabytkowymi kamienicami, wieża Trynitarska, brama Krakowska, 
archikatedra Jana Chrzciciela, plac Po Farze z zachowanym zarysem kościoła farnego, ulica 
Grodzka, plac Zamkowy, zamek lubelski z kaplicą św. Trójcy i Muzeum Okręgowym. Zamość 
– układ urbanistyczny miasta idealnego, ratusz ze schodami wachlarzowymi, Rynek Wielki z 
kamienicami Ormiańskimi, Morandowską, Szczebrzeską i Turobińską oraz kamienice z 
podcieniami przy Rynku Solnym, w tym kamienica "Dom Rabina". 

18.04-19.04  -  399 zł/os 
27.06-28.06  -  429 zł/os 
22.08-23.08  -  449 zł/os 
03.10-04.10  -  449 zł/os 

ROZTOCZE (3 dni): Krasnobród – kościół i klasztor podominikański z ekspozycją 
przyrodniczą i etnograficzną, kaplica na wodzie z cudownym źródłem. Zwierzyniec – kościół 
św. Jana Nepomucena zwany kościołem na wodzie, pałac Plenipotenta, Ośrodek Edukacyjno-
Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, spacer szlakiem turystycznym wiodącym 
przez Roztoczański Park Narodowy. Susiec – szlak szumów na rzece Tanew. Szczebrzeszyn 
– synagoga, kościoły św. Mikołaja i św. Katarzyny, pomnik chrząszcza. 

01.05-03.05  -  649 zł/os 

12.06-14.06  -  649 zł/os 

07.08-09.08  -  699 zł/os 

18.09-20.09  -  699 zł/os 

LUBELSZCZYZNA (4 dni): Lublin – układ urbanistyczny Starego Miasta, rynek z dawnym 
Trybunałem Koronnym i zabytkowymi kamienicami, wieża Trynitarska, brama Krakowska, 
archikatedra Jana Chrzciciela, plac Po Farze z zachowanym zarysem kościoła farnego, ulica 
Grodzka, plac Zamkowy, zamek lubelski z kaplicą św. Trójcy i Muzeum Okręgowym. Zamość 
– układ urbanistyczny miasta idealnego, ratusz ze schodami wachlarzowymi, Rynek Wielki z 
kamienicami Ormiańskimi, Morandowską, Szczebrzeską i Turobińską oraz kamienice z 
podcieniami przy Rynku Solnym, w tym kamienica "Dom Rabina". Krasnobród – kościół i 
klasztor podominikański z ekspozycją przyrodniczą i etnograficzną, kaplica na wodzie z 
cudownym źródłem. Zwierzyniec – kościół św. Jana Nepomucena zwany kościołem na 
wodzie, pałac Plenipotenta, Ośrodek Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Szczebrzeszyn – synagoga, kościoły św. Mikołaja i św. Katarzyny, pomnik 
chrząszcza. Kazimierz Dolny – zwiedzanie zabytkowego zespołu miejskiego z przepięknymi 
kamieniczkami, zamek, baszta, kościół farny, Góra Krzyży, dla chętnych (dodatkowo płatny) 
rejs statkiem. 

11.06-14.06  -  899 zł/os 

27.08-30.08  -  899 zł/os 

BUSKO-ZDRÓJ i PONIDZIE (2 dni): Chmielnik – zabytkowy układ urbanistyczny i kamienice 
przy rynku, synagoga z jedyną w świecie szklaną bimą zaadaptowana na Ośrodek 
Edukacyjno - Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”, „Gęsia studnia”. Grabki Duże – pałac 
kasztelana Rupniewskiego o orientalnej stylistyce. Szydłów – średniowieczny układ 
urbanistyczny z murami miejskimi i zachowanymi fragmentami zamku królewskiego, kościół 
św. Władysława, synagoga. Busko-Zdrój – ponorbertański zespół klasztorny z kościołem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz dzwonnicą, kaplica św. Anny, 
sanatorium „Marconi”, Park Zdrojowy, Aleja Gwiazd. Wiślica – bazylika kolegiacka Narodzenia 
NMP, dom Długosza, pozostałości kościoła św. Mikołaja. Pińczów – Góra Zamkowa, dawny 
zespół klasztorny oo. paulinów z kościołem św. Jana Ewangelisty. Chotel Czerwony – kościół 
św. Bartłomieja. 

23.05-24.05  -  399 zł/os 

25.07-26.07  -  439 zł/os 

03.10-04.10  -  479 zł/os 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (4 dni): Kielce – Pałac Biskupów Krakowskich, bazylika 
katedralna Wniebowzięcia NMP, ulica Sienkiewicza będąca reprezentacyjnym deptakiem 
miasta, rezerwat przyrody Kadzielnia, kościół i klasztor na wzgórzu Karczówka. Święty Krzyż 
– klasztor Misjonarzy Oblatów NM z sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego i Muzeum 
Misyjnym, Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rezerwat gołoborza. 
Święta Katarzyna – zespół klasztorny sióstr Bernardynek, źródełko św. Franciszka. Chęciny – 
malownicze ruiny zamku Królowej Bony. Dąb Bartek – jedno z najstarszych drzew w Polsce. 
Tokarnia – Park Etnograficzny będący oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej. Fakultatywna 
(płatna dodatkowo) wycieczka do Sandomierza – brama Opatowska, furta dominikańska 
zwana Uchem Igielnym, ratusz oraz zabytkowe kamieniczki przy Rynku, kamienica 
Oleśnickich, Collegium Gostomianum, dom Długosza (obecnie siedziba Muzeum 
Diecezjalnego), bazylika katedralna Narodzenia NMP, pałac biskupów, zamek sandomierski, 
kościół św. Jakuba, Podziemna Trasa Turystyczna, spacer jednym z wąwozów (cena 
99 zł/os). 

25.06-28.06  -  899 zł/os 

03.09-06.09  -  899 zł/os 

SANDOMIERZ - KRÓLEWSKIE MIASTO (2 dni): Sandomierz – brama Opatowska, furta 
dominikańska zwana Uchem Igielnym, ratusz oraz zabytkowe kamieniczki przy Rynku, 
kamienica Oleśnickich, Collegium Gostomianum, dom Długosza obecnie siedziba Muzeum 
Diecezjalnego, bazylika katedralna Narodzenia NMP, pałac biskupów, zamek sandomierski, 
kościół św. Jakuba, Podziemna Trasa Turystyczna, spacer jednym z wąwozów. Fakultatywnie 
(dla chętnych) wizyta w winnicy i winiarni obejmująca zwiedzanie oraz prelekcję na temat 
uprawy i wyrobu wina połączoną z degustacją. Baranów Sandomierski – zamek 
Leszczyńskich nazywany „Małym Wawelem”. Ujazd – ruiny zamku „Krzyżtopór”. Opatów – 
kolegiata św. Marcina ze słynnym lamentem opatowskim, brama Warszawska i pozostałości 
murów obronnych. 

30.05-31.05  -  399 zł/os 

11.07-12.07  -  449 zł/os 
15.08-16.08  -  449 zł/os 

10.10-11.10  -  479 zł/os 



WARSZAWA (2 dni): Stare Miasto - Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Podwale, barbakan, 
Rynek Starego Miasta, warszawska Syrenka, Katedra św. Jana Chrzciciela, dzwon na ulicy 
Kanonia, Gnojna Góra, Krakowskie Przedmieście – Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, 
piękne kościoły i kamienice, Ogród Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza, Teatr Wielki, Łazienki 
Królewskie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz, 
Bulwary Wiślane, w okresie letnim Multimedialny Park Fontann. Panoramiczny przejazd ulicami 
Warszawy podczas którego zobaczymy m.in. Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki, Plac 
Trzech Krzyży, Sejm, Belweder, liczne kamienice i pomniki. (obiadokolacja plus 50 zł) 

30.05-31.05  -  449 zł/os 

20.06-21.06  -  449 zł/os 

18.07-19.07  -  449 zł/os 
15.08-16.08  -  449 zł/os 

12.09-13.09  -  449 zł/os 

17.10-18.10  -  449 zł/os 

14.11-15.11  -  449 zł/os 

ŁÓDŹ OD A DO Z (2 dni): Łódź – ulica Piotrkowska czyli jeden z najdłuższych deptaków Europy z 
Aleją Gwiazd, ławeczką Tuwima i Fortepianem Rubinsteina, pałace fabrykanckie np. pałac Herbsta 
(obecnie Muzeum Sztuki) i pałac Izraela Poznańskiego (obecnie Muzeum Miasta Łodzi), 
Manufaktura, Muzeum Fabryki, tkalnia Ludwika Geyera tzw. Biała Fabryka (obecnie Muzeum 
Włókiennictwa), osiedla robotnicze fabryki Karola Scheiblera tzw. Księży Młyn, plac Wolności z 
ratuszem i kościołem Zesłania Ducha Świętego, cerkiew katedralna św. Aleksandra Newskiego, 
synagoga Reicherów, trójwyznaniowy Stary Cmentarz z miejscami pochówku łódzkich rodów 
fabrykanckich m.in. kaplica Scheiblera, kaplica Heinzlów, mauzoleum Gojżewskich, cmentarz 
żydowski z mauzoleum Poznańskiego, Stacja Radegast, Park Ocalałych. (obiadokolacja plus 50 zł) 

02.05-03.05  -  449 zł/os 
15.08-16.08  -  449 zł/os 

26.09-27.09  -  449 zł/os 

ZIEMIA KALISKA (2 dni): Kalisz – Starówka z zachowanym średniowiecznym układem 
urbanistycznym i fragmentami murów miejskich z basztą Dorotka, Główny Rynek z ratuszem miejskim, 
katedra św. Mikołaja, kościół Franciszkanów, kaliska kolegiata Wniebowzięcia NMP. Opatówek – 
Muzeum Historii Przemysłu w dawnej fabryce sukna. Lewków – otoczony parkiem angielskim pałac 
Lipskich obecnie siedziba Muzeum Wnętrz Pałacowych. Ostrów Wielkopolski – układ urbanistyczny 
Starego Miasta, rynek z ratuszem, dawny zbór ewangelicki zwany Małym Kościółkiem, synagoga. 
Gołuchów – zamek Leszczyńskich otoczony parkiem z ciekawymi okazami drzew. 

25.07-26.07  -  479 zł/os 

24.10-25.10  -  499 zł/os 

POZNAŃ - ROGALIN - KÓRNIK (2 dni): Poznań – Ostrów Tumski z archikatedrą, Stary Rynek ze 
słynnym ratuszem, zabytkowym pręgierzem, kościół farny, zamek królewski. Kórnik – kórnicki 
zamek będący dziś siedzibą Biblioteki Kórnickiej PAN. Rogalin – pałac Raczyńskich z ogrodem 
francuskim i parkiem krajobrazowym ze skupiskiem starych dębów. 

23.05-24.05  -  399 zł/os 
04.07-05.07  -  449 zł/os 

29.08-30.08  -  449 zł/os 
07.11-08.11  -  449 zł/os 

SZLAK PIASTOWSKI (3 dni): Kruszwica – „Mysia Wieża” nad jeziorem Gopło. Strzelno – rotunda 
św. Prokopa. Lednica – Muzeum Pierwszych Piastów, przeprawa promem na wyspę Ostrów 
Lednicki z zespołem preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej. Gniezno – bazylika 
archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha. Kórnik – kórnicki zamek będący dziś siedzibą 
Biblioteki Kórnickiej PAN. Rogalin – pałac Raczyńskich z ogrodem francuskim i parkiem 
krajobrazowym ze skupiskiem starych dębów. Poznań – Ostrów Tumski z archikatedrą, Stary Rynek 
ze słynnym ratuszem, zabytkowym pręgierzem, kościół farny, zamek królewski. Biskupin – Muzeum 
Archeologiczne ze stanowiskiem archeologicznym osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej.  

01.05-03.05  -  649 zł/os 

12.06-14.06  -  699 zł/os 
17.07-19.07  -  699 zł/os 

14.08-16.08  -  699 zł/os 
18.09-20.09  -  699 zł/os 

13.11-15.11  -  699 zł/os 

ZIELONA GÓRA - KRAINA WINEM PŁYNĄCA (3 dni): Zielona Góra – konkatedra św. Jadwigi, 
wieża Łaziebna zwana Głodową i fragmenty murów, Stary Rynek z zabytkowym ratuszem, kościół 
M.B. Częstochowskiej, zbudowany jako zbór ewangelicki, zachwyca bogatym wyposażeniem 
wnętrza, spacer po Winnym Wzgórzu przy Palmiarni. Dodatkowo w terminie wrześniowym udział 
w imprezie plenerowej „Dni Zielonej Góry - Winobranie”. Fakultatywna (dodatkowo płatna) wizyta 
w jednej z winnic w okolicy Zielonej Góry, gdzie poznamy tajemnice wytwarzania wina, a 
degustacja trunku pozwoli nam poczuć jego niepowtarzalny smak. Ochla – Park Etnograficzny z 
unikatową zabytkowa wieżą winiarską. Świebodzin – fragmenty obwarowań miejskich z fosą i 
zamkiem, ratusz, ławeczka Czesława Niemena, pomnik Chrystusa Króla. 

05.06-07.06  -  649 zł/os 

11.09-13.09  -  699 zł/os 

PARK MUŻAKOWSKI (3 dni): (z wycieczką do Niemiec) Bolesławiec – historyczny układ 
urbanistyczny z częściowo zachowanymi murami miejskimi, rynek z ratuszem i zabytkowymi 
kamienicami, kościół NMP i św. Mikołaja, Muzeum Ceramiki. Park Mużakowski wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – po niemieckiej stronie w Bad Muskau znajduje się centralna 
część założenia z głównymi budynkami i ogrodami, po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park. 
Kromlau – Park rododendronów i azali. Nochten – Park głazów narzutowych. Zgorzelec – 
Przedmieście Nyskie z zabytkowymi kamienicami, dom Jakuba Böhme, Górnołużycka Hala 
Chwały. Görlitz – Neißstraße, Dom Biblijny, Dom Barokowy, Dolny Rynek (Untermarkt) ze starym i 
nowym ratuszem, budynek wagi miejskiej, fontanna Neptuna, Górny Rynek (Obermarkt) z 
kościołem św. Trójcy, wieże Dicker Turm i Reichenbacher Turm oraz barbakan Kaisertrutz, kościół 
św. Piotra i Pawła. 

15.05-17.05  -  649 zł/os 

26.06-28.06  -  699 zł/os 

24.07-26.07  -  699 zł/os 

11.09-13.09  -  699 zł/os 

SZPREWALD – NIEMIECKA WENECJA (3 dni): (z wycieczką do Niemiec) Szprewald - Stare 
Miasto z kościołem św. Mikołaja oraz dzielnica pałacowa. Dla chętnych (płatny dodatkowo) rejs 
kanałami Szprewy do pobliskiej wioski Lehde, w której do dziś pielęgnowane są dawne tradycje. 
Cottbus - wieża Grodkowska, pozostałości dawnych murów miejskich, układ urbanistyczny wokół 
rynku z częściowo zachowaną historyczną zabudową. Forst - „miasto róż” - ogród różany. Żagań - 
poaugustiański zespół klasztorny, pofranciszkański zespół klasztorny, zachowane fragmenty 
murów miejskich i urbanistyczny układ miasta. (obiadokolacje plus 90 zł) 

03.04-05.04  -  649 zł/os 

29.05-31.05  -  649 zł/os 

31.07-02.08  -  699 zł/os 

04.09-06.09  -  699 zł/os 



NA STYKU TRZECH PAŃSTW (3 dni): (z wycieczką do Czech i Niemiec) Bogatynia - 
historyczny układ urbanistyczny miasta z końca XVIII wieku, domy przysłupowe, Most Króla Jana. 
Żytawa (Niemcy) – spacer po mieście podczas którego zobaczymy malowniczy wydłużony rynek 
w sercu którego wznosi się okazały neorenesansowy ratusz, zaprojektowany przez Karla 
Fryderyka Schinkela na wzór budowli włoskich, kościół Świętego Krzyża z XVII wieku. Frydlant 
(Czechy) - majestatyczny zamek wznoszący się na bazaltowym wzgórzu. Liberec (Czechy) – 
Stare Miasto, bogato zdobiony neorenesansowy budynek ratusza miejskiego, katedra św. 
Antoniego Wielkiego, pseudorenesansowy teatr Františka Xavera Šaldy, Uczta olbrzymów - 
rzeźba czeskiego artysty Davida Černego, Zamek, majestatyczny budynek dawnych łaźni 
miejskich. Styk trzech granic (trójstyk) – miejsce spotykania granic trzech państw: Polski, Czech i 
Niemiec. (obiadokolacje plus 90 zł) 

17.04-19.04  -  699 zł/os 

05.06-07.06  -  699 zł/os 

07.08-09.08  -  699 zł/os 

09.10-11.10  -  699 zł/os 

WROCŁAW – PANORAMA RACŁAWICKA (2 dni): Wrocław – Ostrów Tumski z katedrą św. 
Jana Chrzciciela i kolegiatą św. Krzyża i św. Bartłomieja, romańskim kościołem św. Idziego, 
bramą Kluskową, pałacem sufraganów oraz pomnikiem św. Jana Nepomucena, most Tumski, 
Wyspa Piaskowa, rynek staromiejski otoczony pięknymi kamienicami, ratusz, średniowieczny 
pręgierz, kamieniczki Jaś i Małgosia, bazylika św. Elżbiety, plac Solny, jatki, mury 
średniowiecznego więzienia przy ul. Więziennej, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego z 
aulą Leopoldina, Oratorium Marianum i wieżą matematyczną, rzeźba szermierza, most 
Grunwaldzki, Panorama Racławicka - monumentalny obraz przedstawiający bitwę pod 
Racławicami, Muzeum Narodowe. 

21.03-22.03  -  399 zł/os 

25.04-26.04  -  449 zł/os 
30.05-31.05  -  449 zł/os 

27.06-28.06  -  479 zł/os 
25.07-26.07  -  499 zł/os 
22.08-23.08  -  499 zł/os 

19.09-20.09  -  479 zł/os 
17.10-18.10  -  479 zł/os 
21.11-22.11  -  459 zł/os 

12.12-13.12  -  449 zł/os 

WROCŁAW – ZOO I AFRYKARIUM (2 dni): Wrocław – Ostrów Tumski z katedrą św. Jana 
Chrzciciela i kolegiatą św. Krzyża i św. Bartłomieja, romańskim kościołem św. Idziego, bramą 
Kluskową, pałacem sufraganów oraz pomnikiem św. Jana Nepomucena, most Tumski, Wyspa 
Piaskowa, rynek staromiejski otoczony pięknymi kamienicami, ratusz, średniowieczny pręgierz, 
kamieniczki Jaś i Małgosia, bazylika św. Elżbiety, plac Solny, jatki, mury średniowiecznego 
więzienia przy ul. Więziennej, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego z aulą Leopoldina, 
Oratorium Marianum i wieżą matematyczną, rzeźba szermierza, most Grunwaldzki. Dla chętnych 
możliwość wizyty w ZOO i Afrykarium. 

21.03-22.03  -  399 zł/os 

25.04-26.04  -  449 zł/os 
30.05-31.05  -  449 zł/os 

27.06-28.06  -  479 zł/os 
25.07-26.07  -  499 zł/os 
22.08-23.08  -  499 zł/os 

19.09-20.09  -  479 zł/os 
17.10-18.10  -  479 zł/os 
21.11-22.11  -  459 zł/os 

12.12-13.12  -  449 zł/os 

WROCŁAW (3 dni): Wrocław – Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela i kolegiatą św. 
Krzyża i św. Bartłomieja, romańskim kościołem św. Idziego, bramą Kluskową, pałacem 
sufraganów oraz pomnikiem św. Jana Nepomucena, most Tumski, Wyspa Piaskowa, rynek 
staromiejski otoczony pięknymi kamienicami, ratusz, średniowieczny pręgierz, kamieniczki Jaś i 
Małgosia, bazylika św. Elżbiety, plac Solny, jatki, mury średniowiecznego więzienia przy ul. 
Więziennej, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego z aulą Leopoldina, Oratorium Marianum i 
wieżą matematyczną, rzeźba szermierza, most Grunwaldzki, Panorama Racławicka - 
monumentalny obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami, Muzeum Narodowe, Hala Stulecia 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ogród japoński. Dla chętnych możliwość 
wizyty w ZOO i Afrykarium.  

26.06-28.06  -  699 zł/os 

21.08-23.08  -  729 zł/os 

16.10-18.10  -  749 zł/os 

PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA (3 dni): Wrocław – Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela i 
kolegiatą św. Krzyża i św. Bartłomieja, romańskim kościołem św. Idziego, bramą Kluskową, 
pałacem sufraganów oraz pomnikiem św. Jana Nepomucena, most Tumski, Wyspa Piaskowa, 
rynek staromiejski otoczony pięknymi kamienicami, ratusz, średniowieczny pręgierz, kamieniczki 
Jaś i Małgosia, bazylika św. Elżbiety, plac Solny, jatki, mury średniowiecznego więzienia przy ul. 
Więziennej, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego z aulą Leopoldina, Oratorium Marianum i 
wieżą matematyczną, rzeźba szermierza, most Grunwaldzki. Wałbrzych – kościół ewangelicki, 
sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, pałac Czettritzów i pałac Albertich. Zamek Książ – największy 
dolnośląski i trzeci pod względem wielkości zamek w Polsce. Świdnica – Kościół Pokoju wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nastrojowy rynek z ratuszem otoczony bogato 
zdobionymi kamienicami, bazylika katedralna, zespół poklasztorny kapucynów. 

01.05-03.05  -  699 zł/os 

12.06-14.06  -  699 zł/os 

31.07-02.08  -  699 zł/os 
25.09-27.09  -  699 zł/os 

ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA (3 dni): Bolków – ruiny książęcego zamku Bolesława II Łysego. 
Zamek Książ – największy dolnośląski i trzeci pod względem wielkości zamek w Polsce. 
Wałbrzych – kościół ewangelicki, sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, pałac Czettritzów i pałac 
Albertich. Zamek Grodno – ruiny średniowiecznej warowni wzniesionej na Górze Choina. 

24.04-26.04  -  599 zł/os 

19.06-21.06  -  699 zł/os 
10.07-12.07  -  649 zł/os 
14.08-16.08  -  699 zł/os 
11.09-13.09  -  649 zł/os 

09.10-11.10  -  699 zł/os 

KOŚCIOŁY POKOJU (3 dni): zwiedzanie Ewangelicko - Augsburskich Kościołów Pokoju w 
Jaworze i Świdnicy wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Świdnica – 
rynek z ratuszem otoczony bogato zdobionymi kamienicami, bazylika katedralna, zespół 
poklasztorny kapucynów, Muzeum Dawnego Kupiectwa. Złotoryja – zachowane fragmenty 
średniowiecznych murów miejskich i baszt, kamienice przy rynku, ratusz, kościół Narodzenia 
NMP. Legnica – jeden z najstarszych zamków w Polsce. Legnickie Pole – Muzeum Bitwy pod 
Legnicą mającym swoją siedzibę w niewielkim kościółku postawionym na polu bitewnym, zespół 
klasztorny benedyktynów z kościołem św. Jadwigi. Lubiąż – pierwsze na ziemiach polskich i 
największe w Europie opactwo cystersów.  

17.04-19.04  -  699 zł/os 

03.07-05.07  -  699 zł/os 
25.09-27.09  -  699 zł/os 



KARKONOSZE (4 dni): Jelenia Góra – ratusz, rynek z zespołem zabytkowych kamieniczek, 
fontanna z posągiem Neptuna, kościół św. Erazma i Pankracego. Szklarska Poręba – spacer 
Magicznym Szlakiem Ducha Gór. Karkonoski Park Narodowy – dla chętnych wycieczka górskimi 
szlakami do Wodospadu Kamieńczyka lub Szklarki. Karpacz - świątynia Wang, Muzeum 
Zabawek. Kowary – Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Sucha – zamek Czocha położony 
na szczycie granitowego wzgórza. 

20.06-23.06 - 899 zł/os 

22.08-25.08 - 999 zł/os 

DOLINA PAŁACOW I OGRODÓW (3 dni): Jelenia Góra – ratusz, rynek z zespołem zabytkowych 
kamieniczek, fontanna z posągiem Neptuna, kościół św. Erazma i Pankracego. Cieplice Śląskie-
Zdrój – zabytkowa część uzdrowiskowa z parkami, plac Piastowski z zabytkowymi kamienicami, 
pałac Schaffgotschów, kościół św. Jana Chrzciciela. Całodniowa wycieczka Doliną Pałaców i 
Ogrodów, podczas której zobaczymy: pałac w Mysłakowicach – letnia rezydencja króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelm III oraz zachowane domy zbudowane przez tyrolskich osadników, pałac w 
Bukowcu – pałac należący do hrabiego Fryderyka Wilhelma von Reden oraz rozległy park 
krajobrazowy w stylu angielskim z licznymi pawilonami parkowymi, pałac w Karpnikach – letnia 
rezydencja księcia Wilhelma von Hohenzollerna, pałac w Łomnicy – zespół pałacowo-parkowy 
oraz zabudowania gospodarcze, pałac w Wojanowie – romantyczna rezydencja dworska otoczona 
malowniczym parkiem. 

08.05-10.05 - 649 zł/os 

14.08-16.08 - 699 zł/os 
25.09-27.09 - 699 zł/os 

ZIEMIA KŁODZKA - SKALNE MIASTO (4 dni): (z wycieczką do Czech) Kłodzko – twierdza 
kłodzka z bastionami i korytarzami minerskimi, rynek staromiejski z ratuszem, zabytkowymi 
kamienicami i studnią miejską, most św.Jana na Młynówce. Kudowa-Zdrój – zabytkowa część 
uzdrowiskowa z parkiem zdrojowym, ogrodem muzycznym, pijalnią wód mineralnych, 
zabytkowymi budynkami uzdrowiskowymi jak Polonia czy Zameczek. Czermna – kaplica czaszek 
z około 3 tysiącami ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich. Wambierzyce – bazylika 
Nawiedzenia NMP, kalwaria z licznymi kaplicami i kapliczkami oraz bramami mającymi nasuwać 
skojarzenia z Jerozolimą. Park Narodowy Gór Stołowych – dla chętnych wycieczka górskimi 
szlakami np. Szczeliniec lub Błędne Skały. Duszniki Zdrój – Muzeum Papiernictwa w zabytkowym 
młynie papierniczym, stylowe budynki zdrojowe. Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka do 
Skalnego Miasta (Czechy) – spacer wąwozem wśród urokliwych form skalnych zbudowanych z 
piaskowca wyrzeźbionych przez naturę. Nachod (Czechy) strefa staromiejska z kościołem św. 
Wawrzyńca, Teatrem Miejskim, zabytkową pocztą, nowym ratuszem i górującym nad miastem 
zamkiem (cena 120 zł/os). 

23.04-26.04 - 899 zł/os 

20.06-23.06 - 899 zł/os 

10.09-13.09 - 899 zł/os 

TAJEMNICE GÓR SOWICH - SKARBY III RZESZY (3 dni): Zamek Książ – największy 
dolnośląski i trzeci pod względem wielkości zamek w Polsce. Srebrna Góra – twierdza 
srebrnogórska uznawana za największą górską twierdzę w Europie, wystawa plenerowa broni 
ciężkiej oraz strzelnica historyczna. Zwiedzanie dwóch z trzech udostępnionych dla turystów 
kompleksów projektu Riese w Górach Sowich: „Podziemne miasto Osówka” z tajną kwaterą 
Hitlera, kompleks militarny „Rzeczka” w Walimiu z wartownią oraz największy z projektu kompleks 
„Włodarz” z podziemnymi sztolniami i halami, częściowo zalanymi wodą, a dodatkową atrakcją 
podczas zwiedzania jest spływ łódkami. 

08.05-10.05 - 649 zł/os 

17.07-19.07 - 679 zł/os 

09.10-11.10 - 699 zł/os 

SZLAK KSIĘŻNEJ MARIANNY ORAŃSKIEJ (3 dni): Ząbkowice Śląskie – rynek z ratuszem, 
krzywa wieża, kościół św. Anny, zamek Podiebradów, dom Frankensteina. Złoty Stok – zabytkowa 
kopalnia złota, zabytkowe kamienice, ratusz, mennica. Lądek Zdrój – rynek z ratuszem i 
zabytkowym pręgierzem, zabytkowe kamienice, pozostałości kościoła ewangelickiego, obelisk 
księżnej Marianny Orańskiej, część uzdrowiskowa z parkiem zdrojowym i pijalnią wód 
mineralnych. Trzebieszowice – zamek na skale. Kamieniec Ząbkowicki – romantyczne założenie 
pałacowo-ogrodowe Marianny Orańskiej, kościół zwany zamkowym, pocysterski zespół kościelno-
klasztorny. 

22.05-24.05 - 649 zł/os 

24.07-26.07 - 699 zł/os 

18.09-20.09 - 699 zł/os 

NYSA I ZAPOMNIANE ZABYTKI ŚLĄSKA (3 dni): Paczków - mury obronne z XIV wieku z 
zachowanymi wieżami bramnymi, ratusz, kamienice w rynku, Dom Kata, obronny kościół św. Jana 
Ewangelisty, Muzeum Gazownictwa. Otmuchów - zespół zamkowy, kościół św. Mikołaja i 
Franciszka Ksawerego, ratusz, wieża „Wróbla”. Nysa – bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki, Dom 
Wagi Miejskiej, wieża bramy Ziębickiej, wieża bramy Wrocławskiej, fontanna Trytona. Głuchołazy - 
średniowieczny układ urbanistyczny z pozostałościami murów miejskich i rynkiem, kościół św. 
Franciszka. Prudnik - klasztor Franciszkanów. Głogówek - pozostałości zamku, brama Zamkowa, 
zespół klasztorny franciszkanów z domkiem loretańskim, rynek z zabytkowym ratuszem i 
kamieniczkami. Moszna - „bajkowy” zamek z 99 wieżami będący jednym z najbardziej znanych 
obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. 

24.04-26.04 - 679 zł/os 

10.07-12.07 - 699 zł/os 
02.10-04.10 - 699 zł/os 

16.10-18.10 - 699 zł/os 

OPOLE (2 dni): Opole – bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego, zespół zabytkowy 
Rynku, kościół Świętej Trójcy, wieża Piastowska, Młynówka – „Opolska Wenecja". Brzeg – układ 
urbanistyczny Starego Miasta z ratuszem, kościół św. Mikołaja, zamek Piastów Śląskich zwany 
„Śląskim Wawelem”, kościół św. Mikołaja. Małujowice – kościół św. Jakuba Apostoła z bogatymi 
polichromiami pomyślany, jako biblia pauperum. 

27.06-28.06 - 479 zł/os 

19.09-20.09 - 499 zł/os 



ŚLASK CIESZYŃSKI I MORAWY POŁNOCNE (3 dni): (z wycieczką do Czech) Cieszyn – Góra 
Zamkowa z rotundą św. Mikołaja, wieżą Piastowską i pałacem myśliwskim Habsburgów, rynek z 
zachowanym średniowiecznym układem miasta, ratuszem i zabytkowymi kamienicami. 
Pławniowice – zespół pałacowo-parkowy Ballestremów z kaplicą, zabudowaniami folwarcznymi 
oraz oficyną ze stajnią i wozownią. Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka na Morawy 
Północne w Czechach, podczas której zobaczymy: Šilheřovice – pałac barona von Rothschild z 
parkiem w stylu angielskim, Kravaře – pałac z kaplicą archanioła Michała, Opawa – konkatedra 
Wniebowzięcia NMP, Teatr Śląski, Rynek Górny z ratuszem i wieżą Hláska, Dolny Rynek z 
pojezuickim kościołem św. Wojciecha, pałac Blüchera, pałac Sobków, kościół św. Ducha, Hradec 
nad Moravicí – kompleks Białego i Czerwonego Pałacu razem z rozległym parkiem. Raduň - 
zamek związany z rodem Blücherów (cena 120 zł/os). 

29.05-31.05 - 599 zł/os 

26.06-28.06 - 599 zł/os 

17.07-19.07 - 599 zł/os 

21.08-23.08 - 649 zł/os 

02.10-04.10 - 649 zł/os 

BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI (4 dni): Tychy – Stare Tychy z rynkiem i kościołem św. Marii 
Magdaleny. Pszczyna – rynek i ratusz, zamek - dawna rezydencja książąt Hochberg von Pless. 
Koniaków – wystawa koronek w Izbie Regionalnej im. Marii Gwarek. Wisła – pałacyk myśliwski 
Habsburgów, Muzeum Beskidzkie. Ustroń - spacer po mieście. Szczyrk – drewniany kościół św. 
Jakuba. Żywiec – rynek z ratuszem oraz otaczającymi go kamienicami, kościół katedralny, zespół 
pałacowo-parkowy Habsburgów, Muzeum Browaru - zwiedzanie z możliwością degustacji. Bielsko 
Biała – spacer po mieście, wjazd kolejką linową na Szyndzielnię. Góra Żar - zwiedzanie elektrowni 
szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. 

25.06-28.06 - 899 zł/os 

22.08-25.08 - 999 zł/os 

PIWNYM SZLAKIEM (2 dni): Tychy – Stare Tychy z rynkiem i kościołem św. Marii Magdaleny, 
Browarium i Browary Książęce - zwiedzanie z degustacją. Pszczyna – rynek i ratusz, zamek - 
dawna rezydencja książąt Hochberg von Pless. Żywiec – rynek z ratuszem oraz otaczającymi go 
kamienicami, kościół katedralny, zespół pałacowo-parkowy Habsburgów, Muzeum Browaru - 
zwiedzanie z możliwością degustacji. 

30.05-31.05 - 499 zł/os 

22.08-23.08 - 499 zł/os 

28.11-29.11 - 499 zł/os 

SKARBY UKRYTE W ZIEMI (2 dni): Zabrze – zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido”. 
Katowice – pomnik Powstańców Śląskich, Spodek, drewniany kościół Michała Archanioła, 
dzielnica Nikiszowiec z charakterystycznymi familokami. Tarnowskie Góry – podziemna trasa 
turystyczna w zabytkowej kopalni rud srebronośnych wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, spływ łodziami w "Sztolni Czarnego Pstrąga". 

25.04-26.04 - 449 zł/os 

04.07-05.07 - 479 zł/os 
29.08-30.08 - 499 zł/os 

12.12-13.12 - 479 zł/os 

SZLAK ORLICH GNIAZD (2 dni): Częstochowa – Sanktuarium Jasnogórskie z Bazyliką 
Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kaplicą Cudownego Obrazu, 
Wałami Jasnogórskimi. Olsztyn k/Częstochowy – ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. 
Ogrodzieniec – największy i najpiękniejszy zamek Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski 
Park Narodowy: dolina Prądnika, Ojców – ruiny zamku i Grota Łokietka, Pieskowa Skała – zamek 
i Maczuga Herkulesa. 

16.05-17.05 - 399 zł/os 

18.07-19.07 - 449 zł/os 
03.10-04.10 - 479 zł/os 

SZLAK ŚREDNIOWIECZNYCH WAROWNI (3 dni): Częstochowa – Sanktuarium Jasnogórskie z 
Bazyliką Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kaplicą Cudownego 
Obrazu, Wałami Jasnogórskimi. Olsztyn k/Częstochowy – ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. 
Ogrodzieniec – największy i najpiękniejszy zamek Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mirów - ruiny 
zamku uznawane za jedne z najbardziej malowniczych w Polsce. Bobolice - zamek Kazimierza 
Wielkiego odbudowany z ruin. Rabsztyn – okazałe ruiny zamku na szczycie wapiennego wzgórza. 
Ojcowski Park Narodowy: dolina Prądnika, Ojców – ruiny zamku i Grota Łokietka, Pieskowa Skała 
– zamek i Maczuga Herkulesa. 

15.05-17.05 - 679 zł/os 
17.07-19.07 - 699 zł/os 

02.10-04.10 - 729 zł/os 

KRAKÓW - WIELICZKA (2 dni): Kraków – Wzgórze Wawelskie: katedra św. Stanisława i 
Wacława z dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi, zamek na Wawelu z komnatami 
królewskimi, Smocza Jama. Stare Miasto: spacer Plantami, pałac biskupi przy ul. Franciszkańskiej 
ze słynnym "Oknem Papieskim", Rynek z Sukiennicami i kościołem Mariackim, dziedziniec 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

04.01-05.01 - 359 zł/os 

07.03-08.03 - 399 zł/os 
18.04-19.04 - 399 zł/os 

16.05-17.05 - 449 zł/os 
20.06-21.06 - 449 zł/os 
11.07-12.07 - 479 zł/os 
08.08-09.08 - 499 zł/os 
05.09-06.09 - 499 zł/os 

03.10-04.10 - 479 zł/os 
14.11-15.11 - 479 zł/os 
12.12-13.12 - 479 zł/os 

KRAKÓW W MOIM STYLU (2 dni): Kraków – Wzgórze Wawelskie: katedra św. Stanisława i 
Wacława z dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi, zamek na Wawelu z komnatami 
królewskimi, Smocza Jama. Stare Miasto: spacer Plantami, pałac biskupi przy ul. Franciszkańskiej 
ze słynnym "Oknem Papieskim", Rynek z Sukiennicami i kościołem Mariackim, dziedziniec 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W terminie 04.10.2020 dostępna wycieczka faktywna do KL 
Auschwitz-Birkenau – nazistowski zespół obozów koncentracyjnych i zagłady (cena 220 zł/os). W 
terminie 15.11.2020 możliwość fakultatywnego zwiedzania Cmentarza Rakowickiego – miejsca 
spoczynku wielu wybitnych osób (cena 80 zł/os). 

04.01-05.01 - 329 zł/os 

07.03-08.03 - 379 zł/os 
18.04-19.04 - 379 zł/os 

16.05-17.05 - 419 zł/os 
20.06-21.06 - 419 zł/os 
11.07-12.07 - 449 zł/os 
08.08-09.08 - 479 zł/os 
05.09-06.09 - 479 zł/os 

03.10-04.10 - 449 zł/os 
14.11-15.11 - 449 zł/os 
12.12-13.12 - 449 zł/os 



KRAKÓW OD A DO Z - KAZIMIERZ, WIELICZKA (3 dni): Kraków – Wzgórze Wawelskie: 
katedra św. Stanisława i Wacława z dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi, zamek na 
Wawelu z komnatami królewskimi, Smocza Jama. Stare Miasto: spacer Plantami, pałac biskupi 
przy ul. Franciszkańskiej ze słynnym "Oknem Papieskim", Rynek z Sukiennicami i kościołem 
Mariackim, dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla chętnych czas wolny w Jamie Michalika. 
Krakowski Kazimierz z zabytkowym układem miejskim, brukowanymi uliczkami oraz zabytkami 
kultury żydowskiej, Stara Synagoga. Kościół na Skałce - Panteon Narodowy z kryptami 
zasłużonych Polaków oraz Kopiec Kościuszki. Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

15.05-17.05 - 629 zł/os 

10.07-12.07 - 699 zł/os 

07.08-09.08 - 749 zł/os 

04.09-06.09 - 729 zł/os 

MAŁOPOLSKA (5 dni): Kraków – Wzgórze Wawelskie: katedra św. Stanisława i Wacława z 
dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi, zamek na Wawelu z komnatami królewskimi, Smocza 
Jama. Stare Miasto: spacer Plantami, pałac biskupi przy ul. Franciszkańskiej ze słynnym "Oknem 
Papieskim", Rynek z Sukiennicami i kościołem Mariackim, dziedziniec Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Niepołomice – zamek królewski wybudowany dla Kazimierza Wielkiego zwany „drugim 
Wawelem”. Zakopane – Krupówki, kościół księdza Stolarczyka, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
willa Koliba, Gubałówka. Szczawnica – zabudowa uzdrowiskowa, Park Górny. Dla chętnych 
proponujemy spływ pienińskim przełomem Dunajca na trasie Sromowce - Kąty do Szczawnicy 
(dodatkowo płatny). Jezioro Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, tama. Niedzica 
– średniowieczny zamek Dunajec. Czorsztyn – ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. 
Wadowice – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II, bazylika Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny. Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Pasyjno-Maryjne oo. Bernardynów, 
nazywane Polską Jerozolimą z bazyliką Matki Bożej Anielskiej, zabudowaniami k lasztornymi, 
drogą krzyżową i ścieżkami kalwaryjskimi. 

25.03-29.03 -   899 zł/os 

20.06-24.06 -   999 zł/os 

22.07-26.07 - 1199 zł/os 

05.09-09.09 - 1099 zł/os 

ZAKOPANE (3 dni): Zakopane – Krupówki, kościół księdza Stolarczyka, cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, willa Koliba, kaplica Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce, kościół na Krzeptówkach, 
Muzeum Tatrzańskie, skocznie narciarskie Wielka i Mała Krokiew. Tatrzański Park Narodowy – 
spacer szlakiem turystycznym do Morskiego Oka, Doliną Kościeliską czy Doliną Olczyską (w 
zależności od warunków pogodowych). 

27.03-29.03 - 599 zł/os 

08.05-10.05 - 649 zł/os 
04.12-06.12 - 649 zł/os 

TATRY - PIENINY (4 dni): Zakopane – Krupówki, kościół księdza Stolarczyka, cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku, willa Koliba, Gubałówka, kaplica Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce. 
Tatrzański Park Narodowy – spacer szlakiem turystycznym do Morskiego Oka, Doliną Kościeliską 
czy Doliną Olczyską (w zależności od warunków pogodowych). Dębno Podhalańskie – drewniany 
kościół św. Michała Archanioła wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jezioro 
Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, tama. Niedzica – średniowieczny zamek 
Dunajec. Czorsztyn – ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. Pieniński Park Narodowy – 
spacer szlakiem turystycznym np. wąwozem Homole. Szczawnica – zabudowa uzdrowiskowa, 
Park Górny. Dla chętnych proponujemy spływ pienińskim przełomem Dunajca na trasie Sromowce 
- Kąty do Szczawnicy (dodatkowo płatny). 

26.03-29.03 - 899 zł/os 

06.06-09.06 - 999 zł/os 

20.08-23.08 - 999 zł/os 

24.09-27.09 - 999 zł/os 

03.12-06.12 - 899 zł/os 

PIENINY I SPISZ (3 dni): Dębno Podhalańskie – drewniany kościół św. Michała Archanioła 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jezioro Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik 
wodny na Dunajcu, tama. Niedzica – średniowieczny zamek Dunajec. Czorsztyn – ruiny zamku z 
czasów Kazimierza Wielkiego. Pieniński Park Narodowy – spacer szlakiem turystycznym np. 
wąwozem Homole. Szczawnica – zabudowa uzdrowiskowa, Park Górny. Dla chętnych 
proponujemy spływ pienińskim przełomem Dunajca na trasie Sromowce - Kąty do Szczawnicy 
(dodatkowo płatny). 

06.06-08.06 - 699 zł/os 

25.09-27.09 - 699 zł/os 

LIPNICA MUROWANA (2 dni): Lipnica Murowana – konkurs palm Wielkanocnych, procesja z 
palmami i uroczysta msza w kościele św. Andrzeja Apostoła. Zwiedzanie średniowiecznego 
układu miejskiego o charakterze targowym, parterowe domy podcieniowe, kościół św. Leonarda. 
Nowy Wiśnicz – rezydencjonalno-obronny zamek. Tarnów – średniowieczny układ urbanistyczny 
rynku, ratusz, bazylika katedralna, pozostałość po starej synagodze, ruiny zamku Tarnowskich. 
Brzesko – Stare Miasto, kościół św. Jakuba. 

04.04-05.04 - 399 zł/os 

LUDOWYM SZLAKIEM SĄDECCZYZNY (3 dni): Zalipie – spacer po wsi, która jest żywym 
skansenem niecodziennej tradycji. Zalipie słynie z pięknie malowanych chat, ale nie tylko domy są 
tu wymalowane, bo i remiza, świetlica, a nawet studnie, płoty i inne elementy mają misternie 
wymalowane kwiatowe wzory. Tarnów – średniowieczny układ urbanistyczny rynku, ratusz, 
bazylika katedralna, pozostałość po starej synagodze, ruiny zamku Tarnowskich. Brzesko – Stare 
Miasto, kościół św. Jakuba. Nowy Sącz – rynek z ratuszem, bazylika kolegiacka św. Małgorzaty, 
pozostałości średniowiecznego zamku i murów obronnych, Sądecki Park Etnograficzny ze 
skansenem i Miasteczkiem Galicyjskim. Stary Sącz – rynek z częściowo zachowaną zabudową 
małomiasteczkową, zespół klasztorny sióstr klarysek z kościołem św. Trójcy, klasztorem, "Domem 
Kapelana", murami obronnymi, basztą i wieżą bramną zwaną Zegarową. Nowy Wiśnicz – 
rezydencjonalno-obronny zamek. Lipnica Murowana – średniowieczny układ miejski o charakterze 
targowym, parterowe domy podcieniowe, kościół św. Leonarda, dodatkowo w terminie Niedzieli 
Palmowej konkurs palm Wielkanocnych, procesja z palmami i uroczysta msza w kościele św. 
Andrzeja Apostoła. 

24.04-26.04 - 679 zł/os 
03.07-05.07 - 699 zł/os 
11.09-13.09 - 729 zł/os 



KRYNICA-ZDRÓJ I DOLINA POPRADU (3 dni): (z wycieczką na Słowację) Rytro – ruiny 
średniowiecznego zamku. Piwniczna-Zdrój – park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych, układ 
urbanistyczny z czasów lokacji miasta z czworobocznym rynkiem. Muszyna – ruiny zamku 
starostów, podzamkowy zespół dworski (siedziba Muzeum Regionalnego Państwa 
Muszyńskiego). Krynica-Zdrój – pijalnia „Słotwinka”, stary dom zdrojowy, łazienki mineralne, 
Muzeum Nikifora w willi „Romanówka”, wjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową. 
Wycieczka na Słowację: Stara Lubovna – zamek lubovelski, skansen budownictwa ludowego, z 
greckokatolicką drewnianą cerkwią oraz drewnianymi domami mieszkalnymi z terenu północno-
wschodniego Spisza. Poprad – plac św. Idziego, z szeregową zabudową kamienic 
mieszczańskich, kościół św. Idziego, Spiska Sobota. 

08.05-10.05 - 679 zł/os 

14.08-16.08 - 699 zł/os 

16.10-18.10 - 679 zł/os 

PODKARPACKI SZLAK NAFTOWY (3 dni): Odrzykoń – ruiny zamku z czasów 
kazimierzowskich. Krosno – rynek z kamienicami z podcieniami, kościół franciszkanów ze słynną 
barokową kaplicą Oświęcimiów, kościół farny. Bóbrka – skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Dukla – dawny układ urbanistyczny, ratusz, kościół 
św. Marii Magdaleny, pałac Mniszchów. Góra Zaśpit – kaplica św. Jana z Dukli. Iwonicz-Zdrój – 
układ przestrzenny i drewniana zabudowa uzdrowiska. Rymanów-Zdrój – zabytkowe pensjonaty i 
domy sanatoryjne. Biecz – średniowieczna zabudowa ograniczona murami obronnymi z basztami, 
kolegiata Bożego Ciała. Jasło – kościół Wniebowzięcia NMP, zabytkowe kamieniczki w rynku, 
pałac Sroczyńskich. 

03.07-05.07 - 699 zł/os 

11.09-13.09 - 699 zł/os 

ZIEMIA PRZEMYSKA (3 dni): Leżajsk – bazylika i klasztor O.O. Bernardynów ze słynnymi 
barokowymi organami. Przemyśl – zamek kazimierzowski, twierdza Przemyśl, archikatedra 
Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą katedralną, rynek, zabytkowe kamienice. 
Krasiczyn – zamek Krasickich, w którym chętnie gościli polscy królowie. Jarosław – 
średniowieczny układ urbanistyczny rynku z ratuszem i pięknymi kamienicami, kamienica 
Orsettich, kolegiata Bożego Ciała, bazylika Matki Bożej Bolesnej ze średniowieczną pietą, cerkiew 
Przemienienia Pańskiego ze słynącą z łask ikoną Matki Boskiej Jarosławskiej. 

22.05-24.05 - 679 zł/os 

24.07-26.07 - 699 zł/os 

18.09-20.09 - 699 zł/os 

PRZEMYŚL - KRASICZYN (2 dni): Przemyśl – zamek kazimierzowski, twierdza Przemyśl, 
archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą katedralną, rynek, 
zabytkowe kamienice. Krasiczyn – zamek Krasickich, w którym chętnie gościli polscy królowie. 

23.05-24.05 - 449 zł/os 

01.08-02.08 - 499 zł/os 

24.10-25.10 - 499 zł/os 

PAŁACE I ZAMKI PODKARPACIA (3 dni): Łańcut – zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich z 
powozownią, bezcenną kolekcją pojazdów konnych i Muzeum Ikon. Jarosław – średniowieczny 
układ urbanistyczny rynku z ratuszem i pięknymi kamienicami, kamienica Orsettich, kolegiata 
Bożego Ciała, bazylika Matki Bożej Bolesnej ze średniowieczną pietą, cerkiew Przemienienia 
Pańskiego ze słynącą z łask ikoną Matki Boskiej Jarosławskiej. Rzeszów – rynek z ratuszem i 
studnią, podziemna trasa turystyczna, zamek Lubomirskich, letni pałac Lubomirskich. Przemyśl – 
zamek kazimierzowski, twierdza Przemyśl, archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana 
Chrzciciela z dzwonnicą katedralną, rynek, zabytkowe kamienice. Krasiczyn – zamek Krasickich, 
w którym chętnie gościli polscy królowie. 

24.04-26.04 - 649 zł/os 

26.06-28.06 - 679 zł/os 

28.08-30.08 - 699 zł/os 
23.10-25.10 - 699 zł/os 

BIESZCZADY (3 dni): Sanok – zamek królewski (obecnie siedziba Muzeum Historycznego), 
Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, 
Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne. Lesko - synagoga z Muzeum 
Żydów Galicji i galerią sztuki, kirkut, ratusz, zamek Kmitów, Kamień Leski. Pętla Bieszczadzka: 
Jabłonki, Cisna, Połonina Wetlińska, Ustrzyki Górne, Czarna, Polańczyk, Solina, fragment „Szlaku 
Budownictwa Drewnianego”. Komańcza – klasztor nazaretanek (miejsce internowania kardynała 
Stefana Wyszyńskiego), cerkiew Opieki Matki Bożej. 

01.05-03.05 - 649 zł/os 

19.06-21.06 - 649 zł/os 
04.09-06.09 - 679 zł/os 

25.09-27.09 - 699 zł/os 
16.10-18.10 - 679 zł/os 

BIESZCZADY (5 dni): Sanok – zamek królewski (obecnie siedziba Muzeum Historycznego), 
Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, 
Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne. Lesko - synagoga z Muzeum 
Żydów Galicji i galerią sztuki, kirkut, ratusz, zamek Kmitów, Kamień Leski. Pętla Bieszczadzka: 
Jabłonki, Cisna, Połonina Wetlińska, Ustrzyki Górne, Czarna, Polańczyk, Solina, fragment „Szlaku 
Budownictwa Drewnianego”. Komańcza – klasztor nazaretanek (miejsce internowania kardynała 
Stefana Wyszyńskiego), cerkiew Opieki Matki Bożej. Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka 
do Lwowa (Ukraina). Zwiedzanie - Stare Miasto rynek z ratuszem, katedra Łacińska, kaplica 
Boimów, pomnik Adama Mickiewicza, Opera Lwowska, Wały Hetmańskie (dziś Prospekt 
Swobody), sobór św. Jura, cerkiew Ormiańska, kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów, 
baszta Prochowa, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich (cena 220 zł/os). 
Fakultatywna (płatna dodatkowo) wycieczka do Przemyśla i Krasiczyna. Przemyśl - zamek 
kazimierzowski, twierdza Przemyśl, archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela z 
dzwonnicą katedralną, rynek, zabytkowe kamienice. Krasiczyn – zamek Krasickich, w którym 
chętnie gościli polscy królowie (cena 120 zł/os). 

29.04-03.05 -    999 zł/os 
02.09-06.09 -  1099 zł/os 
14.10-18.10 -  1099 zł/os 

 

 

Niniejsza broszura jest jedynie zaproszeniem do przedstawienia oferty. Ceny zawarte w broszurze obowiązują na dzień 01.10.2019 i 

obowiązują do czasu opublikowania nowego cennika, aktualny cennik znajduje się na stronie www.tourist.pl.  

Szczegółowy program ze wskazaniami wszystkich warunków dostępny jest biurze Tourist Polska . 



 

Wycieczki (1 dniowe) krajowe w 2020 r. 
 

Trasa wycieczki Termin - Cena 

ŚWIĘTA LIPKA - RESZEL: Święta Lipka – bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z 
obejściem krużgankowym i klasztorem. Reszel – zamek biskupów warmińskich, kościół farny, 
zabytkowe mosty nad Sajną, zespół staromiejski z ratuszem oraz fragmenty murów obronnych. 

28.03  -  139 zł/os 
01.05  -  149 zł/os 
06.06  -  159 zł/os 
15.08  -  159 zł/os 
12.09  -  169 zł/os 

MIKOŁAJKI - MIASTO KRÓLA SIELAW: Mikołajki – kościół ewangelicki z wieżą zegarową, Plac 
Wolności (rynku) z fontanną z Królem Sielaw, ratuszem i zabytkowymi kamienicami. Rejs statkiem 
na trasie Mikołajki – Ruciane-Nida (bilet dodatkowo płatny - cena 50 zł/os). Trasa rejsu wiedzie 
przez jeziora Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Bełdany, Guzianka oraz kanały łączące jeziora, a na 
zakończenie rejsu dodatkową atrakcją jest śluzowanie. 

23.05  -  139 zł/os 
25.07  -  149 zł/os 
15.08  -  149 zł/os 

26.09  -  139 zł/os 

OLSZTYN: Olsztyn – zamek kapituły warmińskiej, pozostałości murów miejskich z bramą 
Wysoką, rynek staromiejski z zabytkowymi kamieniczkami, bazylika konkatedralna św. Jakuba 
Apostoła, pałac biskupi. 

09.05  -  139 zł/os 
15.08  -  149 zł/os 
26.09  -  149 zł/os 

STATKIEM PO TRAWIE: Kanał Elbląski –rejs statkiem na trasie Buczyniec – Kąty - Buczyniec 
czyli "Szlakiem dwóch pochylni" (bilet na rejs statkiem w cenie wycieczki) rejs statkiem 
jedynym na świecie kanałem z działającymi pochylniami. Ostróda – kościół św. Dominika Savio, 
pozostałości dawnych murów miejskich, rynek z fontanną, zamek krzyżacki, molo z punktem 
widokowym na jezioro Drwęckie.  

30.05  -  189 zł/os 
04.07  -  199 zł/os 
01.08  -  199 zł/os 

29.08  -  199 zł/os 

19.09  -  199 zł/os 

GRUNWALD – WIELKA BITWA 1410 r.: W lipcowy weekend odbywa się festyn historyczny z 
inscenizacją z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Na pole wychodzą rycerze, aby wziąć udział w 
plenerowej inscenizacji średniowiecznej bitwy. W ramach festynu funkcjonuje obóz rzemieślników, 
gdzie można zapoznać się z historią i sztuką wytwarzania oraz zakupić przedmioty związane z epoką. 

18.07  -  159 zł/os 

SZLAK KRZYŻACKI W PIGUŁCE: Działdowo – zamek krzyżacki (z zewnątrz), Interaktywne 
Muzeum Państwa Krzyżackiego. Grunwald – spacer po polach bitwy w 1410 r. Nidzica – zamek 
krzyżacki z charakterystycznymi drewnianymi krużgankami. 

19.04  -  139 zł/os 
26.07  -  159 zł/os 
17.10  -  159 zł/os 

TORUŃ - MIASTO KOPERNIKA: Toruń – nadwiślański Bulwar Filadelfijski, ruiny zamku 
krzyżackiego, średniowieczne mury miejskie z bramami i krzywą wieżą, spichlerze, katedra św. 
Janów, Dom Kopernika, pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz, fontanna Flisaka, Dom pod Gwiazdą.  

07.03  -  119 zł/os 
04.04  -  119 zł/os 
09.05  -  129 zł/os 
13.06  -  139 zł/os 
18.07  -  139 zł/os 
08.08  -  149 zł/os 
12.09  -  149 zł/os 
10.10  -  139 zł/os 
07.11  -  139 zł/os 
05.12  -  139 zł/os 

BYDGOSZCZ: Bydgoszcz – Stare Miasto ze średniowiecznym układem urbanistycznym i 
pozostałością murów obronnych z cylindryczną basztą, Stary Rynek, dawne kolegium jezuickie, 
katedra św. Mikołaja i Marcina, Biały Spichlerz, Opera Nova, Wyspa Młyńska, Kanał Bydgoski z 
systemem śluz. 

04.04  -  139 zł/os 
18.07  -  149 zł/os 
10.10  -  159 zł/os 

GRUDZIĄDZ: Grudziądz – średniowieczny układ urbanistyczny z otaczającymi Stare Miasto 
murami miejskimi i Bramą Wodną, kościół farny, pojezuicki zespół klasztorny, zespół 26 
zabytkowych spichlerzy, Góra Zamkowa z pozostałościami zamku krzyżackiego i 
zrekonstruowaną wieżą zamkową. 

09.05  -  139 zł/os 
08.08  -  149 zł/os 
07.11  -  159 zł/os 

CHEŁMNO - MIASTO (NIE TYLKO) ZAKOCHANYCH: Chełmno – średniowieczne mury miejskie 
z 17 basztami i bramą, kościół farny z relikwiami św. Walentego, rynek z ratuszem, zabytkowe 
kamienice i spichlerze. 

13.06  -  139 zł/os 
12.09  -  149 zł/os 
05.12  -  159 zł/os 

OSTOJA TRADYCJI SZLACHECKIEJ: Pentowo – dwór i majątek rodziny Toczyłowskich 
posiadający zaszczytny tytuł Europejskiej Wioski Bocianiej. Tykocin – zachowany oryginalny 
układ przestrzenny miasta, Wielka Synagoga, Dom Talmudyczny, rynek z zabytkowymi 
budynkami i pomnikiem Stefana Czarnieckiego. Choroszcz – pałac Branickich otoczony 
wspaniałym parkiem, obecnie siedziba Muzeum Wnętrz Pałacowych. 

04.04  -  119 zł/os 
29.08  -  139 zł/os 

DZIEŃ OGÓRKA W KRUSZEWIE: Kruszewo - ta niewielka miejscowość na Podlasiu położona 
nad rozlewiskami Narwi znana jest z zerwanego mostu i słynnych ogórków kiszonych o nazwie 
„Herbowe”. O ich wyjątkowości decyduje tradycja uprawy i stare receptury kiszenia. Każdego roku 
w pierwszą niedzielę września odbywa się tu Dzień Ogórka – impreza regionalna z licznymi 
konkursami okraszona występami zespołów folklorystycznych. 

06.09  -  149 zł/os 



KRAINA PTAKÓW NAD BIEBRZĄ: Osowiec – twierdza w Osowcu, Ośrodek Edukacyjny BPN. 
Biebrzański Park Narodowy – spacer szlakami turystycznymi, których część przebiega po 
kładkach i pomostach na terenach podmokłych, a dodatkową atrakcją są wieże i tarasy widokowe 
z możliwością podglądania fauny i flory bagiennej.  

21.03  -  129 zł/os 
25.04  -  139 zł/os 
27.06  -  139 zł/os 
22.08  -  149 zł/os 

MIODOBRANIE KURPIOWSKIE: Wykrot k/Myszyńca - Miodobranie Kurpiowskie to największa 
impreza folklorystyczna tego typu odbywająca się w północno-wschodniej Polsce. Rozpoczyna ją 
msza święta z elementami gwary kurpiowskiej w bazylice myszynieckiej. Po mszy rusza 
wielobarwny korowód furmanek, wiozący uczestników do kompleksu Kurpiowska Kraina w 
Wykrocie k. Myszyńca, gdzie zbierają się bartnicy, pszczelarze i mieszkańcy Kurpiowszczyzny, by 
wspólnie obchodzić doroczne święto podbierania miodu. Dla licznie przybywających na 
Miodobranie gości z kraju i z zagranicy czeka wiele atrakcji. Co roku prezentowane jest widowisko 
sceniczne zatytułowane „Podbzieranie niodu na Kurpsiach”, przedstawiające dawne obrzędy i 
zwyczaje bartnicze. Żywiołowe pieśni i tańce ludowe wykonują profesjonalne i amatorskie zespoły 
ludowe. Na miodobraniowej scenie nie brakuje również znanych zespołów i grup kabaretowych. 
Uzupełnieniem imprezy są kiermasze sztuki ludowej, warsztaty rękodzielnicze, zawody sportowe 
oraz stoiska z miodem, jadłem kurpiowskim i pieczywem regionalnym. 

30.08  -  139 zł/os 

ŁYSE - NIEDZIELA PALMOWA: Zwiedzanie: Kościół św. Anny w Łysych, konkurs palm 
kurpiowskich, uroczysta msza i procesja z palmami, jarmark wielkanocny - kiermasz sztuki ludowej, 
okolicznościowe wystawy, z wystawą nagrodzonych palm, występy zespołów folklorystycznych. 

05.04  -  129 zł/os 

CIECHANOWIEC – NIEDZIELA PALMOWA: W Ciechanowcu szczególnie uroczyście przeżywa 
się Niedzielę Palmową, we mszy św. i procesji biorą udział uczestnicy konkursu na wykonanie 
palmy wielkanocnej. Po mszy zwiedzamy: Muzeum Rolnictwa - skansen budownictwa wiejskiego 
oraz Muzeum Pisanki - posiadające bogate zbiory pisanek z różnych regionów Polski i świata. 

05.04  -  129 zł/os 

ŚWIĘTO CHLEBA W CIECHANOWCU: Podlaskie Święto Chleba przyciąga co roku ponad 
dwadzieścia tysięcy turystów, którzy przez cały dzień uczestniczą w pokazach zwyczajów i 
obrzędów agrarnych, poznają tradycje ludowe związane z rolnictwem i świętowaniem na wsi oraz 
zapoznają się z tradycyjnym sposobem pieczenia chleba i symboliką z nim związaną. Żniwa, 
dożynki oraz wieńce dożynkowe i bukiety żniwne od zawsze pełniły znaczącą rolę w życiu 
religijnym. Święto przybliża unikalne zjawiska kulturowe, a widzowie mogą aktywnie uczestniczyć 
w koszeniu zboża, ustawianiu snopków, młóceniu zboża cepami, wykonywaniu równianki. W 
ramach prezentacji folkloru występują zespoły i kapele ludowe z Podlasia. Nie brakuje także 
stoisk z wyrobami piekarniczymi i rękodziełem artystycznym. 

16.08  -  139 zł/os 

SABANTUJ W KRUSZYNIANACH: Sabantuj w tatarskiej tradycji odbywa się po zasianiu pól, 
inaczej zwane jest też świętem pługa. Mimo, że święto ma ponad tysiącletnią tradycję, przez długi 
czas były wśród polskich Tatarów zapomniane, a pierwszy po stu latach Sabantuj odbył się w 
Kruszynianach w 2007 roku. Najważniejszą częścią święta jest zebranie społeczności wiejskiej i 
zaproszonych gości na specjalnie przygotowanym placu, gdzie odbywają się gry, konkursy i 
zabawy. Zainteresowani mogą też posłuchać tatarskich pieśni, zobaczyć pokaz tańców czy wziąć 
udział w organizowanych tu warsztatach tematycznych. Uczestnicy mają też okazję spróbować 
tatarskich potraw, w tym pierekaczewnika (rodzaj pieroga z ciasta wielowarstwowego z 
nadzieniem np. mięsnym), wpisanego przez Komisję Europejską na listę produktów o 
gwarantowanej tradycyjnej specjalności. 

01.08  -  149 zł/os 

SZLAK TATARSKI: Bohoniki – meczet i mizar. Kruszyniany – wieś tatarska, meczet, 
fakultatywnie wizyta w „jurcie tatarskiej” i możliwość skosztowania specjałów kuchni tatarskiej. 
Sokółka – Muzeum Ziemi Sokólskiej.  

28.03  -  129 zł/os 
09.05  -  139 zł/os 
06.06  -  149 zł/os 

11.07  -  149 zł/os 
22.08  -  159 zł/os 
10.10  -  149 zł/os 

KAZIUKI W BIAŁYMSTOKU: Na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku corocznie 
odbywa się Jarmark Kaziukowy - święto twórców ludowych. Dziesiątki wystawców i straganów, 
gdzie będzie można nabyć m.in: ozdoby wielkanocne, wędliny, przetwory i wiele innych rzeczy. 
Podczas wycieczki w programie zwiedzania: Białystok – zespół pałacowo – parkowy Branickich, 
unikatowy zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rynek z 
ratuszem, sobór św. Mikołaja Cudotwórcy. Supraśl – kompleks Prawosławnego Męskiego 
Monasteru Zwiastowania NMP, Muzeum Ikon. 

01.03  -  129 zł/os 

PODLASKIE IKONY: Supraśl – kompleks Prawosławnego Męskiego Monasteru Zwiastowania 
NMP, Muzeum Ikon. Białystok – zespół pałacowo – parkowy Branickich, unikatowy zespół bazyliki 
archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rynek z ratuszem, sobór św. Mikołaja 
Cudotwórcy.  

07.03  -  129 zł/os 
23.05  -  139 zł/os 
25.07  -  139 zł/os 
19.09  -  139 zł/os 
21.11  -  129 zł/os 



KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC: Kraina Otwartych Okiennic to ciekawy szlak wiodący przez 
trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie leżące na Podlasiu w dolinie Narwi i jej 
dopływu – Rudni: Trześciankę, Soce i Puchły. Specyfiką ich zabudowań są kunsztowne zdobienia 
drewnianych domów. Bogato dekorowane i malowane jaskrawymi kolorami są okiennice, 
wiatrownice, narożniki, a także elewacja i szczyty. Na szczególna uwagę zasługują znajdujące się 
tu zabytkowe cerkwie wymalowane na piękne, żywe barwy. Zamieszkująca te tereny ludność 
prawosławna białoruskiego pochodzenia kultywuje swój folklor. Zachowała się tu jeszcze 
specyficzna gwara, a także tradycje i obrzędy ludów pogranicza. Kraina Otwartych Okiennic 
powstała po to, by zachować krajobraz kulturowy doliny rzeki Narew. 

24.05  -  139 zł/os 

BIAŁOWIEŻA - KRAINA ŻUBRA: Białowieża – Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego Parku 
Narodowego, park pałacowy, dawna leśniczówka, Rezerwat Pokazowy Żubrów. 

21.03  -  129 zł/os 
25.04  -  129 zł/os 
30.05  -  139 zł/os 
18.07  -  139 zł/os 
05.09  -  149 zł/os 
17.10  -  149 zł/os 
12.12  -  139 zł/os 

ZIOŁOWY ZAKĄTEK: Wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia, z dala od 
miejskich zanieczyszczeń i zgiełku cywilizacji wciąż żywa jest tradycja zielarska. Rdzenni 
mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i 
prozdrowotnych właściwości. Podczas spaceru po ścieżkach edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu 
Botanicznego dowiemy się o właściwościach ziół i ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia. 
Zwiedzimy także firmę specjalizującą się w produkcji ekologicznych przypraw, herbatek czy 
kosmetyków. Na zakończenie własnoręcznie przygotujemy odpowiednie mieszanki ziołowe, które 
zabierzemy do domu. 

19.04  -  139 zł/os 

13.09  -  139 zł/os 

ŚWIĘTO JORDANU: Drohiczyn – Święto Jordanu nazywane także Chrztem Pańskim należy do 
jednych z najważniejszych świąt cerkiewnych. W dzień święta sprawowana jest Wieczernia i 
liturgia święta, po niej następuje uroczysta procesja nad brzeg rzeki, która jest symbolicznym 
Jordanem, w której poprzez trzykrotne zanurzenie krzyża, następuje Wielkie Poświęcenie Wody. 
Po uroczystościach religijnych odbywających się w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy i nad 
pobliskim Bugiem, proponujemy krótki spacer po historycznej stolicy Podlasia. 

19.01  -  129 zł/os 

PODLASIE: Kodeń – kościół św. Anny z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej wykradzionym z 
Rzymu przez Mikołaja Sapiehę, kościół św. Ducha, pozostałości zamku Sapiechów, kalwaria 
kodeńska, ogród. Grabarka – „Jasna Góra prawosławia” z krzyżami wotywnymi ustawianymi 
wokół cerkwi Przemienienia Pańskiego, żeński monastyr św. Marty i Marii. Drohiczyn – rynek, 
kościół Wniebowzięcia NMP przy zespole klasztornym franciszkanów, cerkiew św. Mikołaja, 
katedra Trójcy Przenajświętszej i przylegający do niej dawny zespół klasztorny jezuitów, Góra 
Zamkowa z panoramą doliny Bugu.  

14.03  -  129 zł/os 
25.04  -  139 zł/os 
06.06  -  149 zł/os 
04.07  -  149 zł/os 
08.08  -  159 zł/os 
12.09  -  159 zł/os 
17.10  -  159 zł/os 

Z PODLASIEM W NAZWIE: Biała Podlaska – zespół parkowo - pałacowy Radziwiłłów, Muzeum 
Południowego Podlasia. Leśna Podlaska – Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Radzyń 
Podlaski – zespół pałacowo-parkowy Potockich z XVII wieku z pozostałościami parku 
geometrycznego, kościół parafialny Świętej Trójcy. 

21.03  -  129 zł/os 
01.08  -  149 zł/os 
24.10  -  159 zł/os 

SIEDLCE – SPOTKANIE Z EL GRECO: Siedlce – pałac Ogińskich otoczony parkiem miejskim, 
ratusz zwany Jackiem, kościół katedralny pw NPN Marii Panny, Muzeum Diecezjalne z obrazem 
autorstwa El Greco „Ekstaza św. Franciszka”. Mińsk Mazowiecki – zabytkowy zespół pałacowo-
parkowy Doria-Dernałowiczów, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

22.02  -  129 zł/os 
04.07  -  139 zł/os 
14.11  -  139 zł/os 

SZLAK DOLINY LIWCA: Loretto – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z wierną kopią włoskiej 
figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Kamieńczyk – Muzeum Etnograficzno-Historyczne. Węgrów – 
rynek z monumentalnym budynkiem bazyliki Wniebowzięcia NMP, legendarne lustro 
Twardowskiego. Liw – Muzeum Zbrojownia, legenda o Żółtej Damie.  

11.07  -  119 zł/os 
19.09  -  139 zł/os 

LAWENDOWE POLA: Lawenda nazwę zawdzięcza Rzymianom, którzy kąpali się w wodzie z 
dodatkiem suszonych kwiatów. Roślina ta głównie kojarzy się z Francją, ale uprawiana jest w 
rejonach świata. Za sprawą pól i plantacji lawendy, prowadzonych przez ludzi z prawdziwą pasją, 
Polska nazywana jest małą Prowansją. Proponujemy wyprawę na plantację lawendy, gdzie 
posłuchamy opowieści o lawendzie, weźmiemy udział w lawendowych warsztatach, a na 
zakończenie będziemy mogli kupić lawendowe upominki. 

12.07  -  129 zł/os 

PŁOCK – SIEDZIBA KSIĄŻĄT I BISKUPÓW: Płock – Wzgórze Tumskie z zachowanymi 
fragmentami płockiego zamku oraz bazyliką katedralną z drzwiami płockimi i Muzeum 
Diecezjalnym, Muzeum Mazowieckie ze światowej klasy kolekcją sztuki secesyjnej, Stary Rynek, 
ratusz miejski, fontanna Afrodyta. 

29.02  -  119 zł/os 
27.06  -  139 zł/os 
20.09  -  139 zł/os 



WŁOCŁAWEK: Włocławek – bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, kościół św. Witalisa, Pałac 
Mühsama, Czarny Spichlerz, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Jezioro Włocławskie z 
tamą oraz pomnikiem upamiętniającym śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. 

29.02  -  129 zł/os 
27.06  -  149 zł/os 
20.09  -  149 zł/os 

CIECHOCINEK I WAŻELNIA SOLI: Ciechocinek – spacer po Parku Zdrojowym ze słynnymi 
tężniami, pijalnią wód mineralnych, muszlą koncertową, fontannami i zegarem kwiatowym, 
Zabytkowa Warzelnia Soli – muzeum w którym znajduje się wiele eksponatów związanych z 
warzelnictwem i działalnością uzdrowiskową Ciechocinka. 

09.05  -  139 zł/os 
25.07  -  149 zł/os 

SKANSEN W SIERPCU: Sierpc – w malowniczo położonym nad brzegiem Sierpienicy Skansenie 
Wsi Mazowieckiej zgromadzono zabytki kultury ludowej. Podczas zwiedzania zobaczymy starą 
szkołę, kościół, wiatrak, liczne zagrody mieszkalne, których wnętrza wyglądają jakby gospodarze 
mieli za chwilę wrócić, a na zakończenie dla chętnych wizyta w Karczmie „Pohulanka”, która 
gościła wiele sławnych postaci sztuki kulinarnej, a w filmie Pan Tadeusz "zagrała" karczmę 
Jankiela. W wybranych terminach możliwość udziału w uroczystościach i festynach 
folklorystycznych organizowanych przez skansen np. Niedziela Palmowa z uroczystą mszą i 
wystawą palm wielkanocnych, „Żniwa w skansenie” poświęcona tradycjom i pracom związanym z 
okresem żniwnym oraz metodom obróbki ziarna oraz „Wykopki w skansenie” poświęcone 
zwyczajom związanym ze zbiorami plonów i wykopkami. 

05.04  -  129 zł/os 
02.08  -  129 zł/os 
06.09  -  129 zł/os 

GOLUB-DOBRZYŃ – SPOTKANIA Z ANNĄ WAZÓWNĄ: Golub-Dobrzyń – zamek z XIV wieku, 

Stare Miasto z zachowanym dawnym układem urbanistycznym i zabytkowymi kamienicami. 
Brodnica - ratusz, kościół św. Katarzyny, park miejski. 

09.05  -  139 zł/os 

OPINOGÓRA – SZLAK ROMANTYZMU: Pułtusk – zamek biskupów płockich (obecnie Dom 
Polonii), kolegiata Zwiastowania NMP, najdłuższy rynek w Europie, ratusz z wieżą, w której mieści 
się Muzeum Regionalne. Opinogóra – zespół pałacowo–parkowy Krasińskich ze zbiorami 
Muzeum Romantyzmu, kościół farny z podziemiami grobowymi. Ciechanów – zamek książąt 
mazowieckich, Muzeum Szlachty Mazowieckiej.  

30.05  -  119 zł/os 
26.07  -  129 zł/os 
03.10  -  139 zł/os 

TWIERDZA MODLIN – JABŁONNA: Modlin – twierdza składająca się z cytadeli i dwóch 
pierścieni fortów, Wieża Tatarska, kasyno wojskowe. Jabłonna – zespół pałacowo-parkowy 
prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego. Zakroczym – kościół parafialny pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. 

07.03  -  119 zł/os 
20.06  -  129 zł/os 
28.11  -  139 zł/os 

NOCNE ZWIEDZANIE WARSZAWY: W wieczornej scenerii przejeżdżamy autokarem przez ulice 
Warszawy, odwiedzamy miejsca, gdzie czas odcisnął swoje piętno, gdzie ożywają dawne 
legendy, a miasto w świetle latarni i lampionów wygląda zupełnie inaczej. 
Trasa przejazdu: fragment Traktu Królewskiego - Krakowskie Przedmieście (w formie spaceru), 
Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Belweder, Łazienki, Wilanów - Królewski Ogród Światła, 
Praga - praskie uliczki. Centrum Warszawy - Marszałkowska, Pałac Kultury i Nauki, Aleje 
Jerozolimskie, Emilii Plater, Miodowa, Plac Teatralny, Plac Marszałka Piłsudskiego. 

04.01  -   79 zł/os 
11.01  -   79 zł/os 
18.01  -   79 zł/os 
25.01  -   79 zł/os 
05.12  -   99 zł/os 
12.12  -   99 zł/os 
19.12  -   99 zł/os 

SULEJÓWEK – ŚLADAMI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO I CUDU NAD WISŁĄ: Sulejówek – 
dworek Milusin ofiarowany przez oficerów legionowych Józefowi Piłsudskiemu. Ossów – kaplica i 
cmentarz poległych w bitwie warszawskiej. Kobyłka – kościół św. Trójcy ufundowany został przez 
Marcina Załuskiego. Radzymin – cmentarz poległych w bitwie pod Radzyminem, kościół parafialny.  

14.11  -   149 zł/os 

SZLAK BITWY WARSZAWSKIEJ: W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się 
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem "cudu nad Wisłą". Rekonstrukcja 
Bitwy Warszawskiej w Ossowie to niezwykłe wydarzenie, w którym bierze udział ok. 200 
rekonstruktorów, przyciąga całe rodziny i jest żywą lekcją historii dla dzieci i dorosłych. 

15.08  -   149 zł/os 

OTWOCK – NA TROPIE ŚWIDERMAJERÓW: Otwock – ratusz miejski, Muzeum Ziemi 
Otwockiej, kościół św. Wincentego à Paulo, zabytkowe wille zwane świdermajerami. Świder – 
„Brzegi Andriollego”. Karczew – kościół św. Wita. W terminie czerwcowym proponujemy 
dodatkowo Otwock Wielki - letnia rezydencja Bielińskich na wyspie zwanej Rokola. 

08.02  -  119 zł/os 
21.06  -  129 zł/os 
06.09  -  139 zł/os 

SZLAK POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Warszawa – Łazienki Królewskie, Podchorążówka, 
Belweder, Solec, Arsenał, Reduta Ordona, Reduta Wolska, Olszynka Grochowska. Warka – grób 
Piotra Wysockiego i miejsca z nim związane, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w pałacu w Winiarach. 

29.11  -  149 zł/os 

CZARNOLAS – SZLAK JANA KOCHANOWSKIEGO: Czarnolas – Muzeum Jana 
Kochanowskiego w dworku Jabłonowskich, park w którym rosła słynna lipa. Zwoleń – kościół 
farny z kaplicą i kryptą grobową Kochanowskich. Sycyna – miejsce urodzin Jana 
Kochanowskiego. Czersk – ruiny zamku książąt mazowieckich. Warka – Muzeum Kazimierza 
Pułaskiego w pałacu w Winiarach. 

19.04  -  119 zł/os 
21.06  -  139 zł/os 
11.10  -  139 zł/os 



KUSY WTOREK: Jedlińsk - tradycyjne jest widowisko zwane „ścięcie śmierci”, które jest jedynym 
tego rodzaju obrzędem ludowym w Polsce, odbywającym się corocznie w ostatni wtorek 
karnawału tzw. „kusaki”. W zapustny wtorek ludność Jedlińska poruszona wiadomością 
przyniesioną przez Kantego, odźwiernego w kościele, iż śmierć upiwszy się w kusaki zgubiła 
kosę, wyrusza prowadzona przez Kantego na podmiejskie łąki. Jak dalej potoczą się losy śmierci 
będziemy mieli okazję przekonać się uczestnicząc w tym święcie. 

25.02  -  149 zł/os 

RADOM - NIEDZIELA PALMOWA: Radom - wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej i udział w 
obchodach Niedzieli Palmowej w otoczeniu tradycyjnego budownictwa. Msza w zabytkowym 
kościele z Wolanowa i barwny korowód procesji to tylko jedna z atrakcji, Niedzieli Palmowej 
będzie również towarzyszyć świąteczny jarmark z wielkanocnymi ozdobami, rękodziełem 
ludowym i regionalnymi przysmakami. 

05.04  -  129 zł/os 

RADOM – Z WIZYTĄ U MALCZEWSKIEGO I GOMBROWICZA: Radom – Stare Miasto z 
kościołem św. Wacława, Miasto Kazimierzowskie z fragmentami dawnych fortyfikacji, rynkiem z 
ratuszem i domami Gąski i Esterki, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w budynku dawnego 
kolegium pijarów, kościół farny św. Jana Chrzciciela, kościół ewangelicki, XIX-wieczne 
Śródmieście z reprezentacyjną ulicą Żeromskiego, Muzeum Wsi Radomskiej. Wsola – Muzeum 
Witolda Gombrowicza. 

24.05  -  119 zł/os 
12.07  -  139 zł/os 
15.11  -  139 zł/os 

SZYDŁOWIEC – CHLEWISKA – OROŃSKO: Orońsko – zespół parkowo-pałacowy Józefa 
Brandta (obecnie siedziba Centrum Rzeźby Polskiej) z plenerową wystawą rzeźby współczesnej. 
Szydłowiec – Rynek Wielki z ratuszem i zabytkowymi kamienicami, kościół farny, zamek na 
wyspie z unikatowym Muzeum Instrumentów Ludowych. Chlewiska – kościół św. Stanisława, 
pałac Odrowążów z parkiem krajobrazowym. 

20.06  -  149 zł/os 
10.10  -  149 zł/os 

SZLAK FRYDERYKA CHOPINA: Żelazowa Wola – dworek i park, miejsce urodzenia Fryderyka 
Chopina. Brochów – gotycki kościół obronny, miejsce chrztu Fryderyka Chopina i ślubu jego 
rodziców. Sanniki – zespół pałacowo-parkowy rodziny Pruszaków, w którym w 1828 roku 
przebywał gościnnie Fryderyk Chopin ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi. 

22.02  -  119 zł/os 
12.07  -  139 zł/os 
23.08  -  139 zł/os 

24.10  -  149 zł/os 

KOLEJKA SOCHACZEWSKA: Sochaczew - Muzeum Kolei Wąskotorowej, przejazd pociągiem 
retro po wąskim torze do Puszczy Kampinoskiej (bilety płatne dodatkowo) z postojem Tułowicach 
nad rzeką Łasicą gdzie na uczestników czeka piknik z grillem i ogniskiem (prowiant we własnym 
zakresie). 

02.08  -  119 zł/os 

ZIEMIA ŁOWICKA: Łowicz – katedra Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, Muzeum Etnograficzne 
w budynku dawnego seminarium duchownego, skansen wsi łowickiej. Nieborów – pałac 
Radziwiłłów otoczony ogrodem. Arkadia – park romantyczny założony przez Helenę Radziwiłłową. 

18.04  -  129 zł/os 
22.08  -  129 zł/os 

BOŻE CIAŁO W ŁOWICZU I SPYCIMIERZU: W ten wyjątkowy dzień odwiedzimy dwa miejsca gdzie 
w sposób szczególny i przepełniony tradycją obchodzona jest uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. 
Najpierw odwiedzimy Łowicz, gdzie barwna procesja, której towarzyszy orkiestra, przechodzi przez 
centrum miasta. W tym dniu na straganach, ustawionych przez artystów ludowych można obejrzeć i 
zakupić nie tylko barwne stroje ludowe, słynne łowickie wycinanki, ceramikę, świątki z drewna a także 
skosztować i zakupić tradycyjnie wypiekane pieczywo oraz sery, wędliny i miody. Następnie udamy się 
do Spycimierza, gdzie wyjątkowość obchodów uroczystości Bożego Ciała polega na przygotowaniu 
przed procesją liczącego około 1,5 km kobierca ułożonego z kwiatów, gałązek i liści. 

11.06  -  149 zł/os 

TERMY W UNIEJOWIE: Uniejów – spacer po mieście oraz wypoczynek w nowoczesnym 
kompleksie termalno-basenowym zasilanym leczniczą solanką termalną. Na terenie term znajdują 
się m.in. baseny kryte, baseny otwarte oraz zespół odnowy biologicznej. Pobyt w kompleksie 
dostarcza niezapomnianych wrażeń oraz odpręża i dodaje energii. Kompleks funkcjonuje przez 
cały rok niezależnie od pogody (wyjazd polecamy szczególnie w miesiącach zimowych). 

01.02  -  119 zł/os 
14.03  -  129 zł/os 
11.07  -  139 zł/os 

21.11  -  139 zł/os 

TUM – ŁĘCZYCA: Oporów – średniowieczna rezydencja obronna na sztucznej wyspie (dziś 
siedziba Muzeum Wnętrz Dworskich). Łęczyca – zamek obronny z Muzeum Archeologicznym 
przedstawiającym historię, archeologię i etnografię Łęczycy oraz słynnego diabła Borutę, kościół 
farny św. Andrzeja Apostoła, rynek z ratuszem. Tum – archikolegiata NMP i św. Aleksandra z 
polichromiami i „śladami Boruty”. Góra Świętej Małgorzaty – malownicze wzniesienie z kościołem. 
Piątek – miejscowość, w której znajduje się geometryczny środek Polski.  

23.05  -  129 zł/os 
12.07  -  139 zł/os 
03.10  -  139 zł/os 

TAM GDZIE BYWAŁA MARIA WALEWSKA: Walewice – pałac szambelana królewskiego 
Anastazego Walewskiego. Kiernozia – dawny majątek Łączyńskich, kościół parafialny będący 
miejscem pochówku Marii Walewskiej. Niepokalanów – franciszkański klasztor-sanktuarium „Gród 
Maryi” z bazyliką Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i Muzeum św. Maksymiliana M. Kolbego. 

14.03  -  129 zł/os 
23.08  -  139 zł/os 

ŻYRARDÓW: Radziejowice – zespół pałacowo-parkowy z galerią malarstwa Józefa 
Chełmońskiego. Żyrardów – Fabryka Wyrobów Lnianych, Stara Przędzalnia Lnu, wille dyrektorów 
i urzędników fabryki, Magistrat, willa Karola Dittricha. 

29.02  -  119 zł/os 

22.08  -  129 zł/os 
14.11  -  129 zł/os 



SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW: Od ponad 40 lat w Skierniewicach w każdy trzeci weekend 
września odbywa się wyjątkowa uczta dla zmysłów – istny festiwal barw, dźwięków, smaków i 
zapachów. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw przyciąga do Skierniewic setki tysięcy gości z całego 
świata. Kolorowa parada, koncerty największych gwiazd polskiej i europejskiej sceny muzycznej 
stanowią tylko tło dla serca wydarzenia, pełnego niepowtarzalnych smaków i zapachów. Stałym 
punktem imprezy są targi ogrodniczo-rolne, na których można m.in. zapoznać się z dorobkiem 
naukowym znanego na całym świecie skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa. Święto to także wielki 
kiermasz ogrodniczy, gdzie w sprzedaży dostępne są niespotykane nigdzie indziej odmiany kwiatów, 
owoców i warzyw. Na wszystkich uczestników Święta Kwiatów czeka wiele przepysznych, 
wyjątkowych degustacji. Odwiedzający skierniewicki rynek będą mieli niepowtarzalną okazję 
spróbowania specjałów lokalnej kuchni. Swoje pięć minut będą mieli też amatorzy i entuzjaści zdrowej 
kuchni na Festiwalu Roślinożercy, który stanowi integralny element Święta. 

13.09  -  139 zł/os 

KOPALNIA BEŁCHATÓW: Odkryj historię bełchatowskiego węgla oraz największej kopalni 
odkrywkowej w Polsce. Podczas wycieczki przewodnik przekaże najważniejsze informacje 
dotyczące historii i funkcjonowania przedsiębiorstwa. W sali tradycji zobaczymy wydobyte 
podczas robót górniczych kości czaszki mamuta włochatego, wiele okazów geologicznych, 
zdjęcia przedstawiające wyrobisko oraz nastąpi projekcja filmu o kopalni Bełchatów. Po prelekcji 
przejedziemy na tarasy widokowe, z których można zobaczyć pracujących górników i maszyny. 

27.06  -  149 zł/os 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - SULEJÓW: Piotrków Trybunalski – zamek królewski (siedziba 
Muzeum Ziemi Piotrkowskiej), zespół klasztorny bernardynów, kościół jezuitów, Wielka Synagoga. 
Sulejów – pozostałości opactwa cystersów, kościół romański, skrzydło klasztorne z krużgankiem. 

18.04  -  129 zł/os 
05.09  -  139 zł/os 

W FABRYCE BOMBEK: Proponujemy powrót do czasów, kiedy na bożonarodzeniowych 
choinkach królowały szklane ozdoby. Podczas zwiedzania fabryki bombek zapoznamy się z całym 
procesem produkcyjnym. Na zakończenie zwiedzania każdy z uczestników udekoruje ozdobę 
choinkową według własnego pomysłu. Uzupełnieniem będzie krótki spacer po Piotrkowie 
Trybunalskim, który uznawany jest za kolebkę parlamentaryzmu i demokracji w Polsce 

05.12  -  139 zł/os 

TOMASZÓW MAZOWIECKI – W KRAINIE NIEBIESKICH ŹRÓDEŁ: Inowłódz – średniowieczny 
kościół obronny św. Idziego, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. Spała – drewniany kościółek w 
stylu zakopiańskim, posąg żubra uznawany za symbol Spały. Tomaszów Mazowiecki – rezerwat 
przyrody Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy. Skałki Nagórzyckie – Podziemna Trasa 
Turystyczna, historia Zbója Madeja. 

25.04  -  129 zł/os 
22.08  -  139 zł/os 

Co kwitnie w ROGOWIE: Rogów – wizyta w ośrodku dydaktycznym SGGW, Muzeum Lasu, 
Arboretum - Leśny Ogród Botaniczny – spacer z przewodnikiem, który opowie o florze i faunie 
występującej w polskich lasach. W ramach wyjazdu zapewniamy trochę zwiedzania, dużo pięknej 
przyrody oraz ogromne ilości świeżego powietrza. Możliwość zakupu roślin. 

16.05  -  119 zł/os 
12.09  -  129 zł/os 

ŁÓDŹ - PAŁACE ŁÓDZKICH FABRYKANTÓW: Łódź – ulica Piotrkowska czyli jeden z najdłuższych 
deptaków Europy z Aleją Gwiazd, ławeczką Tuwima i Fortepianem Rubinsteina, pałace fabrykanckie 
np. pałac Herbsta (obecnie Muzeum Sztuki) i pałac Izraela Poznańskiego (obecnie Muzeum Miasta 
Łodzi), Manufaktura, Muzeum Fabryki, tkalnia Ludwika Geyera tzw. Biała Fabryka (obecnie Muzeum 
Włókiennictwa), osiedla robotnicze fabryki Karola Scheiblera tzw. Księży Młyn. 

28.03  -  119 zł/os 
06.06  -  129 zł/os 
11.07  -  129 zł/os 
22.08  -  139 zł/os 
26.09  -  139 zł/os 
07.11  -  139 zł/os 

ŚWIETO RÓŻY W KUTNIE: Na różanej mapie Polski Kutno wyróżnia się wyjątkowym 
sentymentem do tych kwiatów i pasją do propagowania wiedzy i miłości do róż. Różana tradycja 
sięga początków XX wieku, kiedy to powstała tu jedna z największych w Polsce szkółek różanych, 
która w swojej ofercie miała ponad 9000 odmian. Po wojnie Kutno znów rozkwitło różami, a 
pierwsza wystawa odbyła się w 1965 roku. Obecnie wystawy różane to setki odmian róż 
ogrodowych z najlepszych szkółek różanych, róże szklarniowe w imponujących aranżacjach 
florystycznych mistrzów florystyki, niepowtarzalne barwy i zapachy, które niezmiennie zachwycają 
zwiedzających. Wydarzeniu towarzyszy jarmark, na którym nie brakuje oryginalnych produktów 
różanych wytworzonych na bazie tych królewskich kwiatów oraz rękodzieła przygotowanego 
przez kutnowskich artystów. Czas spędzany na jarmarku umilają występy folklorystyczne, 
koncerty instrumentalnych grup muzycznych czy znanych solistów. 

05.09  -  139 zł/os 

KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE: Zwiedzanie Kopalni Soli "Kłodawa", największej, aktualnie 
eksploatowanej kopalni głębinowej. Z przewodnikiem zjedziemy na głębokość 600m, następnie 
przejdziemy wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników, po 
drodze zobaczymy wyeksploatowane komory solne, a może nawet i pracujących pod ziemią górników. 

24.04  -  119 zł/os 
24.07  -  139 zł/os 
11.09  -  139 zł/os 

MALOWANE KOŚCIOŁY WIELKOPOLSKI: Konin –starówka, kościół św. Bartłomieja, najstarszy 
słup drogowy w Polsce, zbudowany na planie trapezu ratusz pośrodku dawnego rynku, dawne jatki 
miejskie, zabytkowe kamieniczki, synagoga. Ląd – dawne opactwo cystersów (obecnie Salezjanów) z 
kościołem NMP i św. Mikołaja, klasztorem i ogrodem klasztornym założonym w XIX stuleciu.  

21.03  -  139 zł/os 
08.08  -  159 zł/os 
07.11  -  159 zł/os 

TUREK – ŚLADAMI MEHOFFERA: Turek – Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, kościół 
rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z witrażami, polichromią i obrazami 
sztalugowymi Józefa Mehoffera, ławeczka Mehoffera, zabytkowe domy tkaczy, kościół 
ewangelicko-augsburski.  

28.03  -  139 zł/os 
01.08  -  159 zł/os 

21.11  -  159 zł/os 



LICHEŃ: Licheń – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski z bazyliką, kościołem św. 
Doroty, Golgotą i źródełkiem z cudowną wodą, Las Grąbliński z miejscami objawień Maryjnych. 
Czas wolny i możliwość uczestniczenia w mszy świętej.  

16.05  -  129 zł/os 
04.07  -  139 zł/os 
08.08  -  139 zł/os 
05.09  -  149 zł/os 
24.10  -  149 zł/os 

KALISZ – MIASTO NA BURSZTYNOWYM SZLAKU: Kalisz – Starówka z zachowanym 
średniowiecznym układem urbanistycznym i fragmentami murów miejskich z basztą Dorotka, 
Główny Rynek z ratuszem miejskim, katedra św. Mikołaja, kościół franciszkanów, kaliska 
kolegiata Wniebowzięcia NMP. 

07.03  -  139 zł/os 
16.05  -  149 zł/os 
06.09  -  149 zł/os 
15.11  -  159 zł/os 

DĘBLIN – POD SKRZYDŁAMI ORŁÓW: Dęblin - „Stolica Polskich Skrzydeł” to miasto, które jest 
malowniczo położone w widłach Wisły i rzeki Wieprz, a jego historia i dzień powszedni 
nierozerwalnie wiąże się z wojskiem. Będąc w Dęblinie koniecznie należy zwiedzić Muzeum Sił 
Powietrznych .To placówka prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z 
polskim lotnictwem wojskowym i jest wyrazem hołdu dla środowisk lotniczych i żołnierzy sił 
powietrznych. Dodatkowym atutem muzeum jest jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie 
dęblińskiej „Szkoły Orląt”, której rektorat znajduje się w dawnym pałacu Jabłońskich. Inną atrakcją 
Dęblina są pozostałości twierdzy zbudowanej z polecenia cara Mikołaja I Romanowa oraz 
towarzyszące twierdzy forty i reduty. 

21.06  -  139 zł/os 

KAZIMIERZ DOLNY: Kazimierz Dolny – zwiedzanie zabytkowego zespołu miejskiego z 
przepięknymi kamieniczkami, zamek, baszta, kościół farny, Góra Krzyży, dla chętnych 
(dodatkowo płatny) rejs statkiem. Puławy – kompleks parkowo-pałacowy Czartoryskich z 
Domkiem Gotyckim, Świątynią Sybilli. 

25.04  -  119 zł/os 
30.05  -  129 zł/os 
04.07  -  139 zł/os 
15.08  -  139 zł/os 
19.09  -  139 zł/os 
17.10  -  129 zł/os 

UROKI KAZIMIERZA NAD WISŁĄ I JANOWCA: Kazimierz Dolny – zwiedzanie zabytkowego 
zespołu miejskiego z przepięknymi kamieniczkami, zamek, baszta, kościół farny, Góra Krzyży, dla 
chętnych (dodatkowo płatny) proponujemy rejs statkiem. Janowiec – bastejowy zamek magnacki 
wybudowany przez rodzinę Firlejów. 

25.07  -  149 zł/os 

NAŁĘCZÓW: Nałęczów – spacer "na Armatnią Górę", gdzie wśród zabytkowych willi i 
pensjonatów należących do dawnych elit można poczuć atmosferę dawnego uzdrowiska, Park 
Zdrojowy ze wspaniałymi Starymi Łazienkami, sanatorium "Książe Józef", Palmiarnią, Domkiem 
Greckim i innymi zabytkowymi obiektami, Muzeum Bolesława Prusa w dawnym pałacu 
Małachowskich, Chata Żeromskiego - Muzeum Stefana Żeromskiego. Fakultatywnie (dodatkowo 
płatna) możliwość pobytu w kompleksie wodnym Atrium z basenem białej glinki, łóżkami 
bąbelkowymi, ławeczkami perełkowymi, gejzerami, dyszami masującymi i łabędzią szyją. 

30.05  -  119 zł/os 
26.07  -  149 zł/os 
20.09  -  139 zł/os 

KOZŁÓWKA – PODLUBELSKI WERSAL: Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich, 
powozownia, wystawa czasowa w starym teatrze, park z ogrodem różanym, Muzeum 
Socrealizmu. Wola Okrzejska – dworek, miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza, obecnie 
muzeum biograficzne. 

18.04  -  119 zł/os 
23.05  -  129 zł/os 
13.06  -  139 zł/os 
11.07  -  139 zł/os 
15.08  -  149 zł/os 
19.09  -  149 zł/os 
10.10  -  139 zł/os 

LUBLIN: Lublin – układ urbanistyczny Starego Miasta, rynek z dawnym Trybunałem Koronnym i 
zabytkowymi kamienicami, wieża Trynitarska, brama Krakowska, archikatedra Jana Chrzciciela, 
plac Po Farze z zachowanym zarysem kościoła farnego, ulica Grodzka, plac Zamkowy, zamek 
lubelski z kaplicą św. Trójcy i Muzeum Okręgowym.  

04.04  -  129 zł/os 
16.05  -  139 zł/os 
20.06  -  139 zł/os 
25.07  -  139 zł/os 
29.08  -  149 zł/os 
26.09  -  149 zł/os 
24.10  -  149 zł/os 
21.11  -  139 zł/os 

ZAMOŚĆ – PERŁA RENESANSU: Zamość – układ urbanistyczny miasta idealnego, ratusz ze 
schodami wachlarzowymi, Rynek Wielki z kamienicami Ormiańskimi, Morandowską, 
Szczebrzeską i Turobińską oraz kamienice z podcieniami przy Rynku Solnym w tym kamienica 
"Dom Rabina". 

04.04  -  139 zł/os 
16.05  -  149 zł/os 
20.06  -  149 zł/os 
25.07  -  149 zł/os 
29.08  -  159 zł/os 
26.09  -  159 zł/os 
24.10  -  159 zł/os 
21.11  -  149 zł/os 

CHMIELAKI W KRASNYMSTAWIE: Krasnostawska impreza to największe w kraju święto 
chmielarzy i piwowarów, a także okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas Sesji 
Chmielarskiej. Chmielaki Krasnostawskie przez lata ewoluowały, ale niektóre punkty programu 
pozostały bez zmian. To między innymi msza święta w intencji chmielarzy, Chmielakowy 
Korowód, wybory Miss Chmielaków czy też towarzyszący imprezie Kiermasz Twórczości 
Ludowej. W programie artystycznym imprezy praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie - od disco-
polo po jazz oraz muzykę poważną. 

22.08  -  149 zł/os 

CHEŁM – MIASTO NA KREDZIE: Chełm – Podziemia Kredowe (zabytkowa kopalnia kredy), 
kościół parafialny p.w. Rozesłania św. Apostołów i dawne kolegium Pijarów, Rynek Staromiejski, 
Góra Zamkowa, zespół katedralny z bazyliką p.w. NNMP, bramą Uściługską, pałacem biskupów 
unickich i dzwonnicą, prawosławna cerkiew św. Jana Teologa. 

21.03  -   139 zł/os 
27.06  -   149 zł/os 
05.09  -   159 zł/os 
28.11  -   159 zł/os 



JASKINIA RAJ: Jaskinia Raj – krasowa jaskinia znana ze swej charakterystycznej szaty 
naciekowej. Chęciny – malownicze ruiny zamku Królowej Bony. Dąb Bartek – jedno z 
najstarszych drzew w Polsce. Tokarnia – Park Etnograficzny będący oddziałem Muzeum Wsi 
Kieleckiej.  

28.03  -  129 zł/os 
18.04  -  129 zł/os 
27.06  -  149 zł/os 
29.08  -  149 zł/os 
10.10  -  149 zł/os 
07.11  -  139 zł/os 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE: Święty Krzyż – klasztor Misjonarzy Oblatów NM z sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego i Muzeum Misyjnym, Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, rezerwat gołoborza. Święta Katarzyna – zespół klasztorny sióstr 
Bernardynek, źródełko św. Franciszka. 

02.05  -  129 zł/os 
18.07  -  149 zł/os 
12.09  -  149 zł/os 

KIELCE: Kielce – Pałac Biskupów Krakowskich, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, ulica 
Sienkiewicza będąca reprezentacyjnym deptakiem miasta, rezerwat przyrody Kadzielnia, kościół i 
klasztor na wzgórzu Karczówka. 

06.06  -  129 zł/os 
25.07  -  149 zł/os 
03.10  -  149 zł/os 

ŚLADAMI SIENKIEWICZA I ŻEROMSKIEGO: Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza znajdujące 
się w pałacyku, który był darem od narodu dla Sienkiewicza. Kielce – Muzeum Lat Szkolnych Stefana 
Żeromskiego w budynku dawnego gimnazjum, do którego uczęszczał Stefan Żeromski. Ciekoty – 
Centrum Edukacyjne "Szklany Dom", rekonstrukcja dworku Stefana Żeromskiego. 

24.05  -  149 zł/os 
02.08  -  159 zł/os 

11.10  -  169 zł/os 

BAŁTÓW – PARK JURAJSKI: Poruszając się trasą turystyczną zobaczymy dinozaury rozmieszczone 
w naturalnym środowisku, Muzeum Jurajskie, prehistoryczne oceanarium, teren rekreacyjny. W 
Bałtowskim Zwierzyńcu mamy możliwość spotkania z jeleniami Dybowskiego, danielami, muflonami, 
stadem bydła szkockiego oraz kozicami śruborogimi. Alpaki, lamy, owce, koniki polskie czy zabawne 
osły - można je obserwować w naturalnym środowisku, niemal na wyciągnięcie ręki. 

30.05  -  129 zł/os 
08.08  -  149 zł/os 

ĆMIELOWSKIE PORCELANY: Ćmielów – Centrum Porcelany Artystycznej AS Ćmielów: Żywe 
Muzeum Porcelany, wystawa starej porcelany, galeria obrazów, dla chętnych warsztaty 
ceramiczne oraz możliwość zakupów w sklepie firmowym. Krzemionki Opatowskie – Muzeum i 
Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy "Krzemionki" - zwiedzanie kopalni krzemienia pasiastego. 

22.02  -  119 zł/os 
30.05  -  139 zł/os 
08.08  -  139 zł/os 
21.11  -  139 zł/os 

KUROZWĘKI: Kurozwęki – zespół pałacowo-parkowy ze stadniną koni arabskich i hodowlą bizonów, 
zespół klasztorny kanoników regularnych laterańskich z kościołem i kaplicą grobową Lanckorońskich. 

15.08  -  149 zł/os 
27.09  -  149 zł/os 

WĄCHOCK – KAŁKÓW-GODÓW: Wąchock – średniowieczny kościół i klasztor cystersów, Muzeum 
Ojców Cystersów, sala pamięci poświęcona „Ponuremu” (słynnemu dowódcy świętokrzyskiego 
zgrupowania AK). Kałków-Godów – Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski z Golgotą Świętokrzyską - 
Panteonem Męczeństwa Narodu Polskiego, kościołem parafialnym, drogą krzyżową, drogą 
betlejemską, grotą lourdzka, domem Jana Pawła II i Panoramą Świętokrzyską czyli ruchomym 
Misterium Męki Pańskiej. Skarżysko-Kamienna – Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. 

15.02  -  159 zł/os 
24.10  -  159 zł/os 

JĘDRZEJÓW – W ŚWIECIE ZEGARÓW I CYSTERSÓW: Jędrzejów – Muzeum Zegarów im. 
Przypkowskich zawierające trzeci co do wielkości zbiór zegarów słonecznych i przyrządów 
astronomicznych w świecie, opactwo cystersów gdzie pochowany został Wincenty Kadłubek, 
organy uznawane za jedne z najciekawszych w Europie. 

25.01  -  159 zł/os 
29.08  -  169 zł/os 
11.10  -  159 zł/os 

SANDOMIERZ: Sandomierz – brama Opatowska, furta dominikańska zwana Uchem Igielnym, 
ratusz oraz zabytkowe kamieniczki przy Rynku, kamienica Oleśnickich, Collegium Gostomianum, 
dom Długosza (obecnie siedziba Muzeum Diecezjalnego), bazylika katedralna Narodzenia NMP, 
pałac biskupów, zamek sandomierski, kościół św. Jakuba, Podziemna Trasa Turystyczna, spacer 
jednym z wąwozów. 

15.02  -  129 zł/os 

18.04  -  139 zł/os 
23.05  -  139 zł/os 
20.06  -  149 zł/os 
01.08  -  149 zł/os 
05.09  -  149 zł/os 
03.10  -  149 zł/os 

14.11  -  139 zł/os 
12.12  -  139 zł/os 

BARANÓW SANDOMIERSKI: Baranów Sandomierski – zamek Leszczyńskich nazywany „Małym 
Wawelem”. Tarnobrzeg – dzikowski zamek z towarzyszącymi mu budynkami położony w 
rozległym parku krajobrazowym (siedziba Muzeum Historycznego), klasztor i kościół 
dominikanów, rynek z pomnikiem Bartosza Głowackiego. 

15.02  -  139 zł/os 

18.04  -  149 zł/os 
23.05  -  149 zł/os 
20.06  -  159 zł/os 
01.08  -  159 zł/os 
05.09  -  159 zł/os 
03.10  -  159 zł/os 

14.11  -  149 zł/os 
12.12  -  149 zł/os 

CZĘSTOCHOWA: Częstochowa – Sanktuarium Jasnogórskie z bazyliką Znalezienia Krzyża 
Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kaplicą Cudownego Obrazu, Wałami 
Jasnogórskimi. Czas wolny i możliwość uczestniczenia w mszy świętej.  

11.01  -  119 zł/os 
14.03  -  119 zł/os 
09.05  -  139 zł/os 
01.08  -  149 zł/os 
03.10  -  149 zł/os 
28.11  -  139 zł/os 

 

 

Niniejsza broszura jest jedynie zaproszeniem do przedstawienia oferty. Ceny zawarte w broszurze obowiązują na dzień 01.10.2019 i 

obowiązują do czasu opublikowania nowego cennika, aktualny cennik znajduje się na stronie www.tourist.pl.  

Szczegółowy program ze wskazaniami wszystkich warunków dostępny jest biurze Tourist Polska .  


