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ZAMKI I OGRODY PODKARPACIA 
2 dni 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Łańcuta. 

✓ Łańcut – miasto założone przez Kazimierza Wielkiego, słynące z wspaniałego pałacu, 

rezydencji książąt Lubomirskich. Ten przepiękny zespół pałacowo – parkowy posiada 

również bezcenną kolekcję pojazdów konnych rodziny Potockich. Zwiedzanie pałacu i 

parku pałacowego  (w miarę znoszenia ograniczeń w zwiedzaniu obiektu wewnątrz dla 

grup zorganizowanych), planujemy zwiedzanie komnat pałacowych oraz powozowni 

(opcja płatna dodatkowo). Przejazd do Krasiczyna. 

✓ Krasiczyn – miejscowość słynna z pięknego renesansowego zamku z końca XVI 

wieku zbudowanego dla Stanisława Krasickiego, później przekształconego we 

wspaniałą rezydencję magnacką, która gościła królów polskich. Zwiedzanie zamku z 

przewodnikiem. 

✓ Przejazd do hotelu, obiadokolacja oraz nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie, wykwaterowanie oraz dalszy ciąg zwiedzania 

✓ Arboretum w Bolestraszycach to jeden z najpiękniejszych ogrodów w kraju. Na 

obszarze blisko 30 h znajdują się liczne gatunki drzew, krzewów i roślin chronionych i 

zagrożonych wyginięciem. Zwiedzanie z przewodnikiem: ok. 2-2,5 godz. 

✓ Przejazd do Przemyśla. 

✓ Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w programie m.in. – rys historyczny o Przemyślu i Twierdzy Przemyśl, 

przejazd na punkt widokowy, następnie zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, spacer uliczkami 

Starego Miasta (Plac na Bramie, Wieża Zegarowa ze słynnym Muzeum Dzwonów i Fajek), Archikatedra 

grekokatolicka, Bazylika archikatedralna rzymskokatolicka z XV wieku, zabytkowe kamienice z półcieniami z XV – 

XVI wieku, fontanna z niedźwiedziami, figura dzielnego wojaka Szwejka, pomniki A. Mickiewicza i Jana III 

Sobieskiego. Wyjazd w drogę powrotną. 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnego; 

• Obiadokolację dla grupy w pierwszy i obiad w drugi dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 
 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych przez szkołę 

atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  
od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.  


