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KAZIMIERZ DOLNY – LUBLIN – KOZŁÓWKA  

TERMIN: 17 – 18.07.2021 

Kazimierz Dolny, nazywany też Kazimierzem nad Wisłą, to miasto perełka. Jego znakiem rozpoznawczym 

są pięknie zdobione kamienice i artystyczna atmosfera. Miasteczko położone nad Wisłą,  uważane za 

perłę polskiego renesansu. Dzięki swemu malowniczemu położeniu przyciąga wielu turystów, a także 

malarzy, zainspirowanych swoim pięknem. 

Lublin stolica województwa lubelskiego i zarazem jedno z najstarszych miast w Polsce - w 2017 roku 

minęło 700 lat od nadania mu praw miejskich. To miasto pełne historycznych zabytków, romantycznych 

zaułków, klimatycznych knajpek i wąskich, urokliwych uliczek. 

1 DZIEŃ:  Zbiórka: Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 6.00, Łowicz                

pl. Stary Rynek godz. 6.30, Skierniewice godz. 7.00 parking przy Castoramie. Przejazd do 

KAZIMIERZA DOLNEGO – zwiedzanie z przewodnikiem niezwykle uroczego, otoczonego lessowymi 

wzgórzami nadwiślańskiego miasteczka, Rynek, kościół farny z (zew.), ruiny zamku, baszta, Góra Trzech 

Krzyży; przejazd meleksami do wąwozu lessowego Korzeniowy Dół, który uważany jest za najpiękniejszy 

z kazimierskich wąwozów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do LUBLINA – zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem: Wzgórze 

Zamkowe z Zamkiem Lubelskim ( z zew.), Brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, Rynek                        

z gmachem Trybunału Koronnego, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz. Przejazd do 

KOZŁÓWKI – zwiedzanie jednego z najwspanialszych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. 

Najbardziej zasłużoną postacią dla Kozłówki był ordynat Konstanty Zamoyski, który znacznie 

przebudował pałac. Powstała okazała rezydencja ziemiańska, która szczęśliwie zachowała się do dziś 

prawie w niezmienionym stanie. We wspaniałych 

wnętrzach pałacowych znajduje się autentyczne 

wyposażenie z przełomu XIX i XX wieku - 

najwyższej klasy zabytkowe meble oraz cenna 

kolekcja malarstwa, rzeźby i porcelany. 

Przechodząc przez kolejne sale zwiedzający 

zapomina, że jest w muzeum. Odnosi się 

wrażenie, że pałac jest zamieszkany, a państwo 

Zamoyscy, tylko chwilowo nieobecni, niebawem 

wrócą. Wszyscy, którzy Kozłówki jeszcze nie 

odwiedzili, powinni uczynić to jak najprędzej. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki. 

CENA: 380 zł/os  
Cena obejmuje: transport autokarem lub minibusem, 1 nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją w ośrodku 

wczasowym lub pensjonacie (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), opiekę pilota, przewodników miejscowych, 

bilety wstępów do zwiedzanych obiektów według programu, ubezpieczenie NNW ( do 10.000 PLN).  

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka 

w wycieczce.  


