
 

WIELKOPOLSKA  - 3 dni 

Termin: 24.04 - 26.04.2020 

1  dzień  

Wyjazd z Krakowa – Nowej Huty o godz. 06:30. Przejazd do miejscowości 
NOWE SKALMIERZYCE, krótki postój i zwiedzenie niezwykłego Dworca 
Kolejowego, dawnej granicy celnej  /w 1913 r doszło w nim do spotkania 
cesarza Wilhelma II z carem Mikołajem II/. Przejazd do GOŁUCHOWA - 
zwiedzanie Zamku Czartoryskich, jednego z najpiękniejszych zamków w 

Polsce.Następnie przejazd do LICHENIA – zwiedzanie Sanktuarium. Przejazd do 
Gniezna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

2  dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie GNIEZNA – pierwszej stolicy Polski:Katedra 
Gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie – unikalny zabytek romańskiej sztuki 
odlewniczej, wykonane ok 1175 roku za czasów panowania Mieszka 
III.Następnie przejazd do KÓRNIKA,zwiedzanie Muzeum w XIX w Zamku - 
zabytkowej rezydencji historycznych rodów Górków i Działyńskich. Przejazd do ROGALINA, zwiedzanie 
Pałacu w Rogalinie oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego – znajduje się tu 860 dębów uznanych za 
pomniki przyrody, najsłynniejsze z nich to „Lech”, „Czech” i „Rus”. Przejazd do POZNANIA, zwiedzanie 
Rynku: Ratuszem z koziołkami, domy budników, budynek wartowni, Pałac Mielżyńskich w którym w 1806 
r mieli swoją kwaterę żołnierze Napoleona –Józef Wybicki (autor hymnu narodowego) i generał Jan 
Henryk Dąbrowski. Następnie Fara i Zamek Królewski. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

3 dzień 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na OSTRÓW LEDNICKI –największą z pięciu wysp na 

jeziorze Lednickim, mieścił się na niej  jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów, prawdopodobne 

miejsce Chrztu Polski. Następnie przejazd do BISKUPINA – zwiedzanie dawnej osady, rezerwatu 

Archeologicznego  

w Biskupinie. Przejazd do KRUSZWICY –zwiedzanie Mysiej Wieży/związanej z legendą o Królu Popielu 

którego myszy zjadły/ jedynej pozostałości po gotyckim zamku oraz romańskiej Kolegiaty. Wyjazd w drogę 

powrotną, planowany przyjazd do Krakowa ok godz. 22:00-22:30. 
 

Cena:    590,00 zł/osoba 
Świadczenia: 

- przejazd autokarem z klimatyzacją 
- opłaty drogowe i parkingowe 
- 2 noclegi w hotelu***w Gnieźnie, pokoje 2- 3 osobowe z łazienkami 
- 2 śniadania - bufet 
- 2 obiadokolacje z napojem 
- ubezpieczenie NNW do 5000 zł 
- opieka pilota 
- podatek VAT 
 

Dodatkowo płatne: 
- bilety wstępu: ok 60 - 70 zł/osoba 
- przewodnicy lokalni: ok 300zł/grupa 
 

Ważne informacje: 

- dopłata do pokoju 1 – osobowego: + 180 zł 
- ceny wstępów według cennika z 2019 r., mogą ulec zmianie/ 
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
- cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie 
- cena wycieczki skalkulowana dla grupy 40 osób, przy mniejszej ilości uczestników może ulec zmianie. 
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