
 

 

 

 
WYCIECZKA DO NAŁĘCZOWA I KAZIMIERZA DOLNEGO NAD WISŁĄ 

 

TERMIN: 05.06.2022  

 
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. Nałęczów pełni przede wszystkim funkcję uzdrowiska o specjalizacji 

kardiologicznej. Kuracjuszami byli tutaj m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. 

Znany jest również ze swojej willowej zabudowy. 

 1 DZIEŃ:  Zbiórka: Sochaczew Stacja Benzynowa przy Carrefour ul. Warszawska godz. 5.30, Łowicz  

ul. Starorzecze (parking za Ratuszem) godz. 6.00, Skierniewice godz. 6.30 parking przy Castoramie.  

Przejazd do NAŁĘCZOWA – spacer po parku zdrojowym, który wraz ze wspaniałymi Starymi 

Łazienkami, sanatorium "Książę Józef", palmiarnią, Domkiem Greckim i innymi zabytkowymi obiektami 

jest miejscem spotkań i spacerów. Park położony w centrum miasta, jest oazą ciszy  i spokoju.  Ozdobą 

parku są piękne stawy, alejki, ławeczki. Nie brakuje rzeźb i klombów. Można tu spotkać łabędzie, dzikie 

kaczki i prawie oswojone wiewiórki, które chętnie jedzą orzeszki z ręki turystów i kuracjuszy. Dla 

chętnych w czasie wolnym wizyta w Pijalni Wód Mineralnych i degustacja wód ( płatne we własnym 

zakresie ).  

Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO – zwiedzanie z przewodnikiem niezwykle uroczego, otoczonego 

lessowymi wzgórzami nadwiślańskiego miasteczka, Rynek, kościół farny z (zew.), ruiny zamku. Czas 

wolny - możliwość zakupu maślanych kogutów kazimierskich. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie 

wycieczki.  

 
CENA: 160 zł /os ( grupa 40 os ) 

CENA: 210 zł /os ( grupa 30 os ) 

 

Cena obejmuje: transport autokarem, 

przewodnika miejscowego, ubezpieczenie NNW  

( do kwoty 10.000 PLN), podatek Vat.  

 

Cena nie obejmuje: Ubezpieczenia Kosztów 

Imprezy Turystycznej z przyczyny nagłego 

zachorowania ubezpieczonego m. in. na 

COVID-19, obowiązkowej kwarantanny 

ubezpieczonego, izolacji ubezpieczonego, 

śmierci ubezpieczonego lub osób im bliskich – koszt 4% wartości wycieczki.  

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka                    

w wycieczce. 
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https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/pomniki-i-rzezby/

