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Wycieczka (4 dni)
ZAMKI I PAŁACE PODKARPACIA
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, wycieczka całoroczna

Cena: od 495 PLN/os.

Podkarpacie to teren, który niegdyś zamieszkiwany był przez najznamienitsze i najbogatsze
z polskich rodów. Wznosili oni tutaj imponujące zamki, pełne przepychu pałace oraz rozległe,
magnackie rezydencje. Wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Podkarpacie to jednak nie tylko
zamki i pałace. To także zabytkowe kościoły, bezcenne skanseny oraz budowle obronne, które
strzegły granicy polsko-ruskiej. W końcu to także region pełen zachwycającej przyrody, z wieloma
rezerwatami oraz dwoma parkami narodowymi.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Zwiedzanie Sandomierza
W godzinach porannych spotykamy się w wyznaczonym miejscu, zajmujemy miejsca w komfortowym autokarze i wyruszamy w kierunku
Sandomierza. Wraz z przewodnikiem zwiedzamy miasto ojca Mateusza, powszechnie nazywane polskim Rzymem. Podziwiamy m.in.: Lochy
Sandomierskie, Zamek Królewski, Ratusz miejski. Po zwiedzeniu najważniejszych atrakcji miasta mamy czas wolny. Następnie udajemy się do
Rzeszowa, gdzie czeka na nas obiadokolacja oraz nocleg w pokojach z łazienkami.
Dzień 2. Ruiny zamku w Odrzykoniu i zwiedzanie Rzeszowa
Po śniadaniu udajemy się do Odrzykonia, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku, położonego jest stromej skale, z której roztacza się
zapierający dech w piersiach widok. Wraz z przewodnikiem zwiedzamy to imponujące, częściowo zrekonstruowane zamczysko. Odwiedzamy
także wystawę średniowiecznych narzędzi. Około południa wracamy do ośrodka noclegowego i nabieramy sił na resztę dnia.
Po południu wybieramy się do Rzeszowa, czyli stolicy Podkarpacia. Zwiedzamy Stare Miasto z XVI-wiecznym ratuszem miejskim, podziwiamy
piękne kamienice mieszczańskie i przechadzamy się Aleją Pod Kasztanami. Wraz z przewodnikiem zwiedzamy także zamek w Rzeszowie. Udajemy
się do ośrodka noclegowego, gdzie czeka na nas obiadokolacja. Następnie spotykamy się na wieczorku integracyjnym, podczas którego serwowany
jest poczęstunek. Udajemy się na nocleg.
Dzień 3. Zamek w Krasiczynie i Łańcut
Po śniadaniu wsiadamy do autokaru i udajemy się na całodniową wycieczkę. Naszym pierwszym przystankiem jest Krasiczyn i zamek
nazywany perłą polskiego renesansu. Wraz z przewodnikiem zwiedzamy jego wnętrza, mury zwieńczone renesansowymi attykami oraz baszty:
szlachecką, królewską, papieską oraz boską. Odwiedzamy także piękny park, który okala zamek.
Następnie jedziemy do Łańcuta, gdzie zwiedzamy jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce – zamek Lubomirskich
i Potockich z XVII wieku. Zamek otoczony jest parkiem, stworzonym na wzór angielskiego parku krajobrazowego – zatrzymujemy się w nim na
chwilę by spokojnie pospacerować lub odpocząć. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4. Zwiedzanie Małego Wawelu i powrót do domu
Po śniadaniu wykwaterowujemy się z obiektu noclegowego i wyruszamy w podróż powrotną. Po drodze zatrzymujemy się
w miejscowości Baranów Sandomierski, gdzie zwiedzamy tzw. Mały Wawel. Jest to późnorenesansowy zamek, wybudowany na przełomie XVI
i XVII wieku. W godzinach wieczornych docieramy na miejsce zbiórki.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
Cena zawiera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa) w
obie strony
Opłaty drogowe i parkingowe
Opiekę licencjonowanego pilota
Usługi przewodnickie
Zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach z łazienkami
Wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)
Organizację wieczorku integracyjnego z poczęstunkiem
Ubezpieczenie NNW
Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
Podatek VAT

Cena nie zawiera: dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń: Kosztów Rezygnacji i Chorób Przewlekłych; wydatków własnych, ofiar
w obiektach sakralnych, napiwków; biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (orientacyjna cena biletów ulgowych to 70 PLN/os.)
Inne warianty programu: Zamek w Przemyślu, Zamek w Lesku, Zamek w Rozwadowie, Zamek w Sanoku, Duża Pętla Bieszczadzka, Kraków, Krynica
Zdrój
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

