
Program wyjazdu do Krakowa i okolic w dniach 14.04-15.04 2023 r. 

    

I DZIEŃ – godzina  6 .00 wyjazd spod hali. Przejazd do Niepołomic,zwiedzanie zamku z przewodnikiem 

,następnie spacer na rynek ,wstąpimy do zabytkowego gotyckiego kościoła z fundacji Kazimierza 

Wielkiego. 

Przejazd na zwiedzanie   najstarszego z w Polsce opactwa benedyktynów w Tyńcu. 

Przejazd do Krakowa  gdzie udamy się do Muzeum Wyspiańskiego polskiego  literata ,  dramaturga, 

poety, malarza, grafika, architekta ,który całą swą twórczość poświęcił swojemu miastu. Autor m.in.  

„Wesela”, „Nocy Listopadowej”, „Wyzwolenia”  „Warszawianki”. 

Następnie przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

W tym dniu  dla chętnych wieczorny spektakl w teatrze. Repertuar będzie znany  w początkach marca. 

II DZIEŃ – po śniadaniu wykwaterowanie  ,spotkanie z przewodnikiem ,udamy się do Muzeum  Książąt 

Czartoryskich gdzie obejrzymy najcenniejszą w Polsce kolekcję sztuki : 

Wystawy od sakralnej po orientalną 

 Dama z gronostajem (Dama z łasiczką) – Leonardo da Vinci. 

 Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem – Rembrandt. 

 Tarcza wróżebna Jana II Sobieskiego i zbroje husarskie. 

 Rzeźba chińskiego smoka. 

Oraz wiele innych ciekawych eksponatów. 

Po zwiedzaniu  spacer Traktem Królewskim do  Muzeum Prowincji Dominikanów w nowo otwartym 

muzeum obejrzymy   przede wszystkim oryginalne dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, a 

także bezcenne rękopisy i dokumenty. Wystawa prezentuje najcenniejsze eksponaty (ok. 250 obiektów) 

spośród kilku tysięcy będących w zbiorach klasztoru, o niekwestionowanej wartości dla kultury polskiej i 

światowej. 

Po zwiedzaniu obiad i przejazd do Rydlówki Rydlówka to zabytkowy dworek znajdujący się w dawnej, 

podkrakowskiej wsi Bronowice Małe, która obecnie jest już dzielnicą Krakowa. Miejsce jest szczególne, 

bo to właśnie tu odbyło się słynne wesele  Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną    opisane przez 

Stanisława Wyspiańskiego, które rozsławiło niewielką wieś na całą Polskę! 

Każdego dnia przewidziana jest przerwa kawowa. 

Po zwiedzaniu udamy się w drogę powrotną do Puław. 

Koszt   450 zł/osoba. 

Cena zawiera : 

* przejazd ,opłaty drogowe i parkingowe 

*opłaty wszystkich wejściówek do zwiedzanych obiektów 

*opłaty lokalnych przewodników 

*słuchawki audio-guide 

* nocleg pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

*śniadanie w formie bufetu 

*serwowaną obiadokolację 

*obiad drugiego dnia 

*ubezpieczenie NNW 

Cena nie zawiera:Biletu na spektakl w teatrze,orientacyjny koszt 80 – 120 zł w zależności od 

wystawianej sztuki. Będziemy obserwować  spektakle w Teatrze Starym lub w Teatrze Stu.Osoby 

zainteresowane proszone są o zadeklarowanie uczestnictwa w ciągu  2 dni po przedstawieniu repertuaru w 

celu zakupienia biletów. 

 

Przy zapisie wpłata 200 zł. 


