Biuro Turystyczne RAZEMwPOLSKE.pl
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 razemwpolske.pl

Kazimierz Dolny
DATA WYJAZDU - 03 październik 2020

KOD: WINMNBB-KD

CENA WYCIECZKI
• przewodnicy w każdej atrakcji

95 zł
plus bilety wstępu

Kazimierz Dolny – perła renesansu, jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miast w Polsce o kilkusetletniej tradycji. Miasteczko posiada
ogromną ilość obiektów i miejsc, które trzeba zobaczyć. Podczas wycieczki obejrzymy najważniejsze zabytki miasta – rynek, zamek z basztą, Górę
Trzech Krzyży, farę, kamienice Przybyłów, kirkut i wąwóz Korzeniowy Dół.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO: 30.09.2020. Link do formularza zgłoszenia:
wyżywienie: bez wyżywienia
GODZINA I MIEJSCE WYJAZDU
08.00 - Warszawa Centrum, parking przy Torwarze
PROGRAM
• Spacer z przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym - spacer z przewodnikiem nadwiślańską promenadą, wejście na Górę Trzech Krzyży; zwiedzanie
ruin zamku Kazimierza Wielkiego oraz XIII-wiecznej baszty; Rynek: fara, kamieniczki Przybyłów, kamienica Celejowska.
• Zamek i Baszta w Kazimierzu Dolnym - ruiny monumentalnej budowli, która powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Do dziś zachował
się pełen zarys murów obwodowych, ściany domów mieszkalnych oraz fragmenty północnej baszty.
• Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym - wzniesienie położone nad rynkiem. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku.
Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach. Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porasta rzadka
chroniona roślinność.
• Wycieczka Ekobusikami na cmentarz żydowski i do Wąwozu Korzeniowy Dół - wycieczka, która pozwoli zobaczyć atrakcje położone dalej od
centrum miasta. Zobaczymy kazimierzowski kirkut z pomnikiem wzorowanym na jerozolimskiej ścianie płaczu oraz wybierzemy się na spacer
jednym z najpiękniejszych kazimierskich wąwozów - Korzeniowy Dół.
• czas wolny
DODATKOWO PŁATNE
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł
Orientacyjna godzina powrotu17.00

CENA WYCIECZKI

95 zł

plus bilety wstępu

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem turystycznym, opiekę pilota i przewodników miejscowych, ubezpieczenie NNW, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej),

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO: 30.09.2020. Link do formularza zgłoszenia:
UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: Koszty Rezygnacji w razie odwołania lub przerwania
wycieczki. Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji.htm. Koszt ubezpieczenia od rezygnacji lub
przerwania wycieczki wynosi: 2,38 zł.
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