
 

 

 

Kraków i Kazimierz – Tyniec – Ojców  
– Pieskowa Skała – Zamek Ogrodzieniec 

 

 

Dzień 1 – 29.07.2021 (czwartek) 

  

 Zbiórka wcześnie rano i wyjazd.  

Zamek Ogrodzieniec  zwiedzanie ruin najsłynniejszego zamku na Szlaku Orlich Gniazd, 
położonego na najwyższym wzniesieniu Jury (515,5m n.p.m.). 

 Przejazd do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu. 

Kraków – kopiec        
i Rynek Główny 

wejście na Kopiec Kościuszki – panorama Krakowa, wizyta we 
wnętrzach fortu, następnie przejazd przez krakowskie Błonia i spacer 
na Rynek Główny.  

 Obiadokolacja w restauracji. 
Czas do dyspozycji, powrót do hotelu komunikacją miejską. 

Dzień 2 -30.07.2021 (piątek) 

  

 Śniadanie.                                                                                                                    

Kraków Wawel 
(UNESCO) 

wizyta na dziedzińcu zamku na Wawelu, zwiedzanie katedry (Dzwon 
Zygmunta, groby królewskie), smocza jama, bulwary wiślane, smok. 

Kraków Stare Miasto 
(UNESCO) 

spacer Traktem Królewskim: ul. Grodzka, kościół św. Piotra i Pawła, ul. 
Franciszkańska z oknem papieskim, Collegium Maius, Rynek 
Główny, sukiennice, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza i 
hejnałem z wieży Mariackiej, ul. Floriańska, mury obronne. 

 Obiadokolacja w restauracji. 
Czas do dyspozycji na Rynku Głównym. 

Dzień 3 – 31.07.2021 (sobota) 

  

 Śniadanie. 

Tyniec zwiedzanie Opactwa Benedyktynów, malowniczo położonego nad 
Wisłą; wizyta w muzeum, zapoznanie z życiem w klasztorze. 

Kraków Kazimierz zwiedzanie dawnej dzielnicy żydowskiej Krakowa: Stara Synagoga,    
ul. Szeroka, Synagoga i Stary Cmentarz Żydowski Remuh, Synagoga 
Izaaka, plac Novy, ul. Józefa. 
 

 Obiadokolacja w restauracji. 
Czas do dyspozycji na Kazimierzu lub Rynku Głównym. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OFERTA WYCIECZKI – termin 29/07 - 01/08/2021 

Wycieczka  
Kraków i Jura (okolice) 



  
  

  
 

Dzień 4 – 01.08.2021 (niedziela) 

  

 Śniadanie, wykwaterowanie. 

Ojcowski Park 
Narodowy 

zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej, spacer Doliną Prądnika do 
Ojcowa, Brama Krakowska, Źródło Miłości, ruiny zamku 
kazimierzowskiego, kaplica na Wodzie. 

Pieskowa Skała wejście na dziedzińce wspaniałego zamku i do ogrodu włoskiego 
oraz symbol Ojcowskiego Parku Narodowego – Maczuga Herkulesa. 

 Po południu wyjazd w drogę powrotną.                                               

 Zakończenie wycieczki późnym wieczorem. 

 

PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

Planowane bilety wstępu Usługi dodatkowe 
 

 Zamek Ogrodzieniec 
 Kopiec Kościuszki 
 katedra na Wawelu (Dzwon Zygmunta, krypty) 
 ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim 
 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 
 synagoga i cmentarz Remuh 
 Jaskinia Nietoperzowa 
 Zamek w Pieskowej Skale (dziedzińce i ogród włoski) 

 Podziemia Rynku Głównego 
 Muzeum Czartoryskich 
 ubezpieczenie kosztów rezygnacji 

– zwrot 100% również COVID-19 
 obiadokolacja ostatniego dnia  

 

  
Zwiedzania z wykorzystaniem systemu TGS (Tour Guide System) – jest to elektroniczny 
system nagłośnienia (odbiornik + słuchawki), podnoszący komfort zwiedzania, zwłaszcza 
najbardziej zatłoczonych miejsc. 

 

Cena zawiera Opłaty dodatkowe Cena nie zawiera 
   

 przejazd komfortowym autokarem 
 opłaty drogowe i parkingi 
 opieka pilota wycieczek 
 3 noclegi w hotelu 3*** w  Krakowie 

(pokoje 1os., 2 os. i 2 os. z dostawką) 
 3 śniadania  
 3 obiadokolacje w restauracjach 
 ubezpieczenie NNW 
 system słuchawkowy TGS 

 bilety wstępu 
 opłaty rezerwacyjne 
 usługi przewodników 

lokalnych 
 bilety komunikacji 

miejskiej 
 podatek miejski  
 składki do TFG i TFP 

 wydatków osobistych 
 innych opcjonalnych 

usług i świadczeń 
 

 

Cena podstawowa 

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 2 os. z 1. dostawką 

979zł/os. 849zł/os. 849zł/os. 

Bilety wstępu i opłaty dodatkowe 160zł/os. płatne dodatkowo 

WYCIECZKA POTWIERDZONA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OFERTA WYCIECZKI – termin 29/07 - 01/08/2021 


