
Termin wyjazdu:Termin wyjazdu:  13-16.07.2023 r.13-16.07.2023 r.
Dzień 01 Podstawienie autokaru – wyjazd z miejsca zbiórki. Zamek Królewski Olsztyn k/Częstochowy * – należy do najlepiej
rozpoznawalnych warowni jurajskich, m. in. dzięki cylindrycznej, wysokiej na 35 metrów wieży, przyciągającej wzrok z daleka
–  zbudowana  z  wapienia,  a  nadbudowana z  brunatnej  cegły,  przypomina  maszt  okrętu  unoszącego  się  na  morskiej  kipieli.
Zamek Bobolice *  – położony na skalistym wzgórzu, to jedna z bardziej znanych warowni leżących na  Szlaku Orlich Gniazd
– stanowi ciekawy przykład budowli, która po wiekach bycia ruiną została odbudowana w czasach obecnych.  Zamek Mirów *
– to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. Leżąca na wzniesieniu,  monumentalna bryła
zamku, przywodząca na myśl okręt – robi spore wrażenie. Kroczyce – Resort JURA. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 02 Śniadanie.  Pustynia Błędowska * –  to jeden z ciekawszych obszarów przyrodniczych w Polsce, a wyjątkowość tego
terenu wiąże się z ogromną ilością piasków, które zalegają na tym obszarze. Miąższość tego piachu, w niektórych miejscach
dochodzi nawet do 70 metrów. Głównym czynnikiem rzeźbotwórczym - tak jak w przypadku każdej innej pustyni - jest wiatr, który
odpowiedzialny jest za liczne formy eoliczne, które możemy podziwiać na tym terenie. Ojcowski Park Narodowy * – położony
tuż pod Krakowem, to najmniejszy park narodowy w Polsce, ale kryje niezwykłe bogactwo i mnóstwo atrakcji geologicznych,
przyrodniczych i kulturowych – a są to m. in.  Brama Krakowska – charakterystycznie ułożone skały, które swoim kształtem
przypominają  wielką  bramę  i  Maczuga Herkulesa –  jedna  z  najważniejszych  i  najbardziej  znanych  formacji  skalnych.
Grota Łokietka – najbardziej znana  i owiana legendą jaskinia, swoją nazwę zawdzięcza Władysławowi I Łokietkowi – Legenda
głosi, że ukrywał się on w jaskini przez 6 tygodni, chroniąc się przed wojskami króla Czeskiego Wacława. Udało mu się pozostać
nieznalezionym, dzięki pająkowi, który utkał sieć przy wejściu do groty, zasłaniając tym samym jej wnętrze. Zamek w Ojcowie
– z dawnej budowli zamkowej pozostało do dziś tylko malownicze ruiny, na które składają się resztki murów obronnych i części
mieszkalnych,  wieża  i  brama  wjazdowa.  Zamek  Pieskowa  Skała  *  –  to  prawdziwa  perełka  architektoniczna,  położona
w Ojcowskim Parku Narodowym, na samym jego skraju. Renesansowy zamek wita wszystkich turystów i urzeka swym pięknem.
Budowla powstała jako ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Obecnie to jeden
z nielicznych tak pięknie zachowanych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Obiadokolacja integracyjna. Nocleg.

Dzień 03 Śniadanie.  Kraków –  miejsce tysiącletniej historii, dawna siedziba królów i dawna stolica kraju – aktualnie jedna z
najważniejszych, europejskich metropolii. Kopiec Kościuszki * – to unikatowe miejsce na mapie naszego kraju, to stąd rozciąga
się najpiękniejsza panorama na miasto Kraka, tu weźmiesz udział w wyjątkowej lekcji historii i obejrzysz wyjątkowe wystawy.
Katedra Wawelska * – budowla mająca największe znaczenie w historii Polski – katedrą koronacyjną królów Polski, miejscem ich
wiecznego  spoczynku  –  spoczywają  też  wielcy  wodzowie  oraz  twórcy  polskiej,  np.  Adam  Mickiewicz.  Smocza  Jama  *
–  którą  według legendy zamieszkiwał  smok,  prowadzi  ze  wzgórza wawelskiego nad Wisłę.  Legendarny potwór  terroryzował
mieszkańców i wymagał regularnego składania ofiar z bydła, a w innych wersjach z dziewic.  Stare Miasto * – skarbnica dzieł
sztuki i pamiątek historycznych, które reprezentują wszystkie style architektoniczne, od średniowiecza po czasy współczesne
– zobaczymy to co trzeba zobaczyć i usłyszymy to co trzeba usłyszeć. → Czas do własnej aranżacji. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 04 Śniadanie. Wykwaterowanie. Zamek Ogrodzieniec * – to bez wątpienia, jedna z najpiękniejszych budowli tego typu
– majestatycznym ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy skalne, z wykorzystaniem których postawiono mury zamku.
Obiad w restauracji.  Częstochowa –  Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra * – położony na wzgórzu (293 m n.p.m.), należy do
grupy najświętszych miejsc na świecie. Wraz z klasztornym, licencjonowanym Przewodnikiem zobaczymy, to co będąc w tym
miejscu, zobaczyć po prostu trzeba, a na liście są m. in. Kaplica Matki Bożej i Bazylika Jasnogórska, Skarbiec i Muzeum 600-lecia
oraz Wieża widokowa. → Czas do własnej aranżacji. Powrót do miejsca zbiórki.

Cena:Cena:  1350 zł1350 zł dla 49-45 uczestników 1390 zł1390 zł dla 44-40 uczestników 

→→ transport autokarem turystycznym + opłaty parkingowe;  3 noclegi,  3 śniadania,  2 obiadokolacje,  obiadokolacja integracyjna; bilety wstępu
(Zamek Królewski Olsztyn, Zamek Bobolice, Zamek Mirów, OPN – trasa turystyczna + Grota Łokietka, Zamek w Ojcowie, Zamek Pieskowa Skała,
Katedra Wawelska, Smocza Jama, Kopiec Kościuszki,  Zamek Ogrodzieniec, (Klasztor Jasna Góra – Skarbiec, Muzeum 600-lecia, wieża widokowa
+ usługa Przewodnika); obiad 4 dnia; usługi Przewodników; opieka Pilota; ubezpieczenie NNW.

* zwiedzanie z Przewodnikiem
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