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

Szydłów - polskie Carcassonne
OFERTA SEZON 2020/2021

KOD: WJSNBB-SPC
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• instruktorzy/animatorzy na zajęciach, warsztatach

już od:

57,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 55-60+4
uczestników
Szydłów to miasteczko ze świetnie zachowanym średniowiecznym układem przestrzennym z murami obronnymi, dzięki czemu czasem bywa
nazywany „polskim Carcassonne”.
wyżywienie: bez wyżywienia
• Zwiedzanie Szydłowa z przewodnikiem - Szydłów to małe miasteczko w woj. świętokrzyskim, otoczone murami obronnymi i słynące z
produkcji śliwek. Z powodu doskonale zachowanego średniowiecznego układu urbanistycznego oraz murów miejskich, Szydłów już przed laty
zyskał miano polskiego „Carcassonne”. Wykonane z lokalnego wapienia w XIV w. mury mierzyły 1080 m długości do 1,8 m szerokości.
• Mury obronne wraz z Bramą Krakowską - wzniesione w poł. XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego, stworzyły z Szydłowa miasto warowne o
pow. 7 ha. Obecnie zachowały się cztery odcinki o długości około 700 metrów. Na mury można wejść i poczuć się jak miejski strażnik w dawnych
czasach.
• Jagielloński zamek królewski - jedyna, integralnie zachowana, średniowieczna rezydencja królów polskich. Król Władysław Jagiełło podczas
pobytów w Szydłowie, sprawował rządy i mieszkał w tej części zamku, określanej także pałacem. Po rewitalizacji w 2019 r. pałac zadaszono i
przystosowano do ruchu turystycznego. W zamku można zwiedzić prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem, w przyziemiu salę tortur oraz
średniowieczne piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej.
• Muzeum Zamków Królewskich - znajduje się w Skarbczyku, który powstał na fundamentach dwóch cylindrycznych wież. W muzeum znajduje
się 10 makiet zamków 3D oraz figury znanych postaci, żyjących na przełomie XIV i XV wieku. Do odtworzenia strojów postaci użyto m.in. tkanin
specjalnie sprowadzonych z Indii.
• Synagoga - zbudowano ją w latach 1534-1564, co czyni ją najstarszą w woj. świętokrzyskim i jedną z najstarszych świątyń żydowskich w Polsce.
• Kościół pw. Wszystkich Świętych - to najstarszy zabytek Szydłowa z piękną gotycką polichromią figuralną z ok. 1375 roku. Obejrzymy
średniowieczne freski przedstawiające sceny z Nowego Testamentu czy też sceny pasyjne. Unikatowe są sceny prezentujące siedem grzechów
głównych, gdzie każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę, na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy.
• Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świętego - ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz szpitala dla ubogich i starców.
Stanowi ciekawy przykład obiektu łączącego w sobie funkcje kultu religijnego i szpitalnictwa.
Orientacyjna godzina powrotu 18.00
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

CENA WYCIECZKI
SEZON NISKI (wszystkie terminy poza sezonem wysokim)

GRUPA
CENA

20-26+2
112 zł

27-32+2
92 zł

33-39+3
83 zł

40-44+3
68 zł

45-49+3
64 zł

50-54+4
58 zł

55-60+4
57 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu ok. 15 zł od osoby. Dokładny koszt biletów zostanie podany na 30 dni przed wyjazdem.
SEZON WYSOKI (maj/czerwiec 2021)

GRUPA
CENA

20-26+2
117 zł

27-32+2
101 zł

33-39+3
90 zł

40-44+3
74 zł

45-49+3
69 zł

50-54+4
63 zł

55-60+4
63 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu ok. 15 zł od osoby. Dokładny koszt biletów zostanie podany na 30 dni przed wyjazdem.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem turystycznym, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników miejscowych,
podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej), ubezpieczenia NNW,

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: NNW na 5 000 zł w cenie 1,00 zł lub
na 10 000 zł w cenie 2,00 zł za każdy dzień, oraz 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
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