
                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

 

 

 

Pielgrzymka:  Sandomierz – Opatów – Kazimierz Dolny 
 

                         Termin: 24.09 – 26.09.2021     Cena: 640 zł/os.  

                                                                        

 
1.Dzień:  
Zbiórka uczestników i wyjazd z Brynicy w godzinach wczesnorannych. Przejazd do  
SANDOMIERZA: spacer Wąwozem Świętej Królowej Jadwigi – Trasa o długości ok. 0,5 
km i zboczach sięgających do 10 m  wysokości. Następnie Zespół Klasztorny 
Dominikanów przy kościele św. Jakuba - zbudowany w 1226 r., późnoromański, 
zachował typowy układ przestrzenny budowli klasztornej i bogatą dekorację 
plastyczną z cegły formowanej i glazurowej. Jest najstarszym i najcenniejszym 
zabytkiem Sandomierza, przejście Uchem Igielnym. Przejazd do hotelu. Spacer po 
SANDOMIERZU „ŚLADAMI OJCA MATEUSZA” m.in.: Rynek, Ratusz, Pałac Biskupi                
(z zewnątrz), Bazylika Katedralna, Collegium Gostamianum, Muzeum Diecezjalne                    
w Domu Jana Długosza. Zakwaterowanie. Obiadokolacja oraz nocleg. 
 
2. Dzień:  
Śniadanie. Rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do OPATOWA: podziemna trasa 
turystyczna - opatowskie piwnice będące niegdyś magazynami kupieckimi. Liczą ok. 
500 metrów i składają się z trzech poziomów (najniższy sięga ok. 14,5 metra pod 
powierzchnię rynku). Następnie Opatowska Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina                 
z Tours. Zajmuje ona wyjątkowe miejsce wśród zabytków architektury romańskiej                   
w Polsce. Jako jedna z nielicznych dobrze zachowana od XII wieku do naszych czasów. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
3.Dzień:  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO. Spacer po mieście 
– Rynek, Góra Trzech Krzyży – jeden z najpiękniejszych punktów widokowych                        
w okolicy. Nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one 
upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach. 
Następnie Zamek i baszta – zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku. Baszta 
nazywana jest potocznie „Wieżą Łokietka”, a wejście do niej znajduje się na wysokości 
sześciu metrów nad poziomem gruntu. W najniższej kondygnacji mieści się loch. 
Kościół Farny położony jest na wzgórzu, poniżej ruin zamku. Jego wnętrze zdobią: 
rzeźbione głowice pilastrów, bogate sztukaterie sklepień i dekorowany rzeźbiarsko 
portal do jednej z kaplic. Kościół i klasztor Franciszkanów. Wyjazd w drogę powrotną 
do Mykanowa. Przyjazd w godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki. 
 
Świadczenia: 
 Przejazd autokarem klasy turystycznej  
 Pilot w trakcie przejazdu oraz pobytu 
 Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu*** w Sandomierzu, pokoje  
         2-3 osobowe z łazienkami    
 Wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje 
 Ubezpieczenie NNW (10.000 zł) 
 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny   

Fundusz Pomocowy 
  

UWAGA:  
Na realizację programu pielgrzymki należy dodatkowo posiadać kwotę  110 PLN/os. 
Kwota ta obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestaw słuchawkowy, 
miejscowych przewodników w miejscach, gdzie są wymagani oraz dodatkowe koszty 
związane z realizacją programu pielgrzymki. Cena pielgrzymki nie obejmuje opłat za 
napoje do obiadokolacji. 

 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” 

ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole 

tel.: 77 454 08 82, kom.: +48 668 366 662 

www.alf.com.pl   e-mail: promocje@alf.com.pl 

http://www.alf.com.pl/

