
 

 

 

 
Lublin i 
okolice 

Kazimierz Dolny – 
Nałęczów- Zamość – 
Sandomierz  

 

Program wycieczki: 

1 dzień Wyjazd z Kołobrzegu ok. północy i/lub z Koszalina ok. godz. 01:00. Nocny przejazd.  na Lubelszczyznę. 

Przyjazd do Kazimierza Dolnego – zwiedzanie z przewodnikiem:  wejście na Górę Trzech Krzyży oraz wzgórze 

zamkowe z basztą, kościół farny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, Mały Rynek z 

Synagogą, Kościołem św. Anny, starymi Jatkami, Stary Rynek z kamienicami Przybyłów i kamienicą Gdańską, 

studnia miejska. Przejazd do Nałęczowa – krótki spacer po parku zdrojowym. Pod wieczór przejazd na nocleg, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

 

2 dzień Śniadanie. Przejazd do Muzeum Wsi Lubelskiej – zwiedzanie skansenu: zabytkowe chałupy, dworki, 

kościółki i wiatraki z obszaru Lubelszczyzny, Podlasia i Roztocza. Lublin - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 

Stare Miasto, Trybunał Koronny, Plac po Farze, Teatr Stary, bogato zdobione, renesansowe kamienice m.in. 

Konopniców, Lubomelskich. Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Powrót  na nocleg, 

obiadokolacja.  

 

3 dzień Śniadanie. Przejazd do Muzeum na Majdanku upamiętniającego ofiary drugiej wojny światowej,  

utworzone na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Przejazd do Zamościa – zwiedzanie z 

przewodnikiem Starego Miasta: Rynek Wielki i Solny, ratusz, zabytkowe kamienice m.in. Morondarska, 

Linkowska, św. Kazimierza, fortyfikacje. Powrót na nocleg, obiadokolacja.  

 

4 dzień Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stary 

Rynek z gotyckim Ratuszem, Bazylika Katedralna, Brama Opatowska, Dom Długosza (z zewnątrz), Kamienica 

Oleśnickich z podziemną trasą turystyczną, wąwóz lessowy. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Koszalina 

po północy i/do Kołobrzegu ok. godz. 01:00.  

 
 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 



 

 

 

 

Cena: od 735 zł/os. 
 
 
Cena zawiera: 

 Transport komfortowym autokarem (DVD, barek, klimatyzacja) 

 3 noclegi w hotelu w Lublinie lub okolicy - pokoje 2  osobowe z łazienkami  

 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł 

 

Dodatkowo płatne: 

 Bilety wstępów wg. programu  oraz przewodnicy w Kazimierzu Dolnym, Lublinie, Zamościu, 

Sandomierzu. Koszt pakietu: 135 zł/os. 

 

 

 


