
 

 

 

 

Wycieczka 3 – dniowa NR 3 

  Kraków, Wieliczka 

Ojcowski Park Narodowy 

  W programie: 

 Kraków: jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, stolica Polski 

do 1795 roku, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców - ok. 763 tys. 

mieszkańców, cenne zabytki, miasto ponad 120 kościołów, miasto młodości papieża 

Jana Pawła II, jedno z najbogatszych w zbiory muzealne (ponad 70 różnych 

muzeów) miasto Europy Środkowej, liczne i cenne obiekty z listy UNESCO  

 „Trakt Królewski”: Kościół św. Floriana, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, 

Brama Floriańska, ulica Floriańska, Rynek Główny ( największy w Polsce 

210x212m), Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, 

Pomnik Mickiewicza, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac 

Arcybiskupi, Kościół Franciszkanów z witrażami Wyspiańskiego, Kościół Klarysek, 

Dom Długosza i inne  

 Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Wawelska: 
Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Kaplica Zygmuntowska, miejsce koronacji 

królów Polski i ich pochówku, groby 17 królów, groby znanych wodzów, 

przywódców politycznych i wieszczy narodowych,  Dzwon Zygmunta,  

 Kopalnia Soli „Wieliczka”: jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych 

Polski, na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, pomnik historii Polski, jeden 

z 7 cudów Polski, unikatowy mikroklimat, ponad milion turystów rocznie, 3 

kilometry podziemnej trasy, 20 komór położonych na głębokości od 65 do 135 

metrów pod ziemią, historia św. Kingi, Kaplica św. Kingi – największa na świecie 

podziemna świątynia (54 m X 18 m) 

  Ojcowski Park Narodowy: Maczuga Herkulesa – wapienna skała o wys. 

25 m, malowniczy zamek w Pieskowej Skale, miejsce kręcenia wielu filmów 

„Janosik”, „Ogniem i mieczem”, „Podróż za jeden uśmiech” i innych 

 



 

 

 

Cena wycieczki obejmuje:  

Przejazd autokarem  ♦  pilotaż i przewodnictwo  ♦ bilety wstępu do katedry i komnat 

na Wawelu, kościoła Mariackiego, kopalni soli, Collegium Maius ♦ noclegi (2) ♦ 

śniadania (2) ♦ opłaty parkingowe ♦ słodycze, losowaną niespodziankę ♦ pamiątkowe 

karty wycieczki ♦ 

 

 
 

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości?  !! ZADZWOŃ !! 

 

 
 

 

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz 

tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl 

                     ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec 
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