
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

KAZIMIERZ DOLNY- KUŹNIA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1-dniowej)

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Kazimierza  Dolnego.  Na  początku  naszej

wycieczki odbędziemy spacer po kazimierskiej Starówce,  następnie wejście na Górę Trzech

Krzyży - jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych i obowiązkowy punkt zwiedzania

Kazimierza Dolnego, roztacza się stąd najwspanialszy widok na zabytkowe miasteczko, jego

malownicze okolice i Małopolski Przełom Wisły.  Kolejnym punktem programu będą Ruiny

Zamku  w  Kazimierzu  Dolnym  zwiedzanie  z  przewodnikiem dziedzińca   zamkowego,

tarasy  widokowe zamku oraz  wieży  strażniczej,  odwiedzimy  również  piwnice  zamku,

podgrodzie. Na zakończenie  naszej  wycieczki  wizyta  w  najsłynniejszej  Kuźni  w Polsce.

Lekcje  edukacyjne  dla  dzieci,  młodzieży  oraz  osób  dorosłych  z  zakresu  kowalstwa

tradycyjnego  oraz  współczesnego  kowalstwa  artystycznego.  Pokazy  ,,na  żywo”  kucia

podkowy, pokaz podkuwania ,,konika”. Barwne opowieści kowala z życia wojciechowskiej

kuźni oraz krótka historia wychowania się w kowalskiej rodzinie - ,,kowalstwo jako pasja,

zawód i tradycja” przekazywana z pokolenia na pokolenie już od ponad 90 lat.

Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek ( płatny

we  własnym  zakresie  lub  możliwość  zamówienia  obiadu  ).  Zakończenie  wycieczki  w

godzinach wieczornych.
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Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 usługi licencjonowanych przewodników

 ubezpieczenie

 bilety oferty ogólnej

Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Dodatkowe propozycje nie zawarte w cenie wycieczki*:

 Rejs  Wisłą  do ruin  zamku  Firlejów w  Janowcu  i  wejście  na  ruiny w okolicach

Kazimierza  Dolnego  Wisła  tworzy  niezwykle  malowniczy  przełom  pomiędzy

stromymi  wzniesieniami  po  obu  brzegach.  Małopolski  Przełom  Wisły,  mający

długość ok. 80 km, jest najbardziej wysuniętym na wschód odcinkiem tej rzeki.

 Muzeum Sztuki Złotniczej

 Pokaz zaplatania Kazimierskiego Koguta

 Możliwość zamówienia obiadu 

Wszystkie treści,  materiały  oraz elementy  graficzne umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz na tej  stronie  internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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