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SANDOMIERZ- 1 dzień
SANDOMIERZ
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Sandomierza.
Miasto leżące nad Wisłą na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami, w otoczeniu
soczystej zieleni jest żywym świadkiem historii i kultury naszego państwa i narodu. Na stosunkowo niewielkiej
powierzchni Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków ze wszystkich stylów i epok. Gotycka brama
opatowska, jedyna zachowana w sandomierskich murach obronnych, dziś jest świetnym punktem widokowym.
Natomiast furta dominikańska zwana również Uchem Igielnym jest ostatnią istniejącą furtą w murach
miejskich. Na rynku zobaczymy charakterystyczną bryłę renesansowego ratusza oraz zabytkowe kamieniczki
wśród których wyróżnia się podcieniowa kamienica Oleśnickich. Zobaczymy też gmach Collegium
Gostomianum jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce. Najlepiej zachowanym
gotyckim budynkiem mieszkalnym jest dom Długosza zwany tak od nazwiska fundatora, obecnie siedziba
Muzeum Diecezjalnego. Ufundowana przez Kazimierza Wielkiego bazylika katedralna Narodzenia NMP do dziś
zachwyca wyposażeniem wnętrza i pięknymi freskami. W pobliżu świątyni znajduje się pałac biskupi będący
rezydencją sandomierskich biskupów. Na wzgórzu w pobliżu Wisły zobaczymy ocalałe skrzydło zamku.
Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem miasta jest późnoromański, zbudowany z cegły kościół św. Jakuba.
Niezapomniane wrażenie pozostawią spacery systemem gotyckich piwnic tworzących Podziemną Trasę
Turystyczną oraz jednym z wąwozów. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 13 - 23 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych
ulg i zniżek.
Uwagi:
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2018 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Terminy i ceny:
18.04 - 18.04.2020

139 zł

23.05 - 23.05.2020

139 zł

20.06 - 20.06.2020

149 zł

01.08 - 01.08.2020

149 zł

05.09 - 05.09.2020

149 zł

03.10 - 03.10.2020

149 zł

14.11 - 14.11.2020

139 zł

12.12 - 12.12.2020

139 zł

