
 

Wycieczki w 2016 r.  
 

 

Termin 

 

Miejsce 

 

Program  
 

Cena 
 

 

 

24.04.2016 r. 

wyjazd 6.00, 

powrót ok. 22.30 

 

 

Gniezno – wyprawa do 

serca Polski  

 

Gniezno – spotkanie z lokalnym przewodnikiem na Wzgórzu Lecha.  

Katedra gnieźnieńska – jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Polsce.  

Kościół św. Jerzego oraz pomnik Bolesław Chrobrego.  

Pałac Biskupi (z zewnątrz), rynek z historyczną zabudową przyrynkowa  

Kościół św. Wawrzyńca.  
Muzeum Początków Państwa Polskiego – oddana do użytku multimedialna ekspozycja w 

znakomity sposób ilustruje wciąż skrywających wiele zagadek proces powstawania 

państwa polskiego.  

 
W czasie przejazdu do Gniezna grupie będzie towarzyszył archeolog Zdzisław Skrok, autor licznych 

książek popularyzujących archeologię (w tym książki poświęconej początkom państwa polskiego – Czy 

Wikingowie stworzyli Polskę?). 

 

 

145,00 zł 

 

 

 

Cena zawiera 

całkowity koszt 

realizacji programu, 

obiad, ubezpieczenie 

NNW.  

 

 

27-29.05.2016 r. 

wyjazd 6.00, 

powrót ok. 23.00 

 

 

Dolny Śląsk – Skalne 

Miasto 

 

3-dniowa wycieczka 

Świdnica – zwiedzanie Kościoła Pokoju. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO  
Bolków – zwiedzanie zamku wybudowanego przez księcia legnickiego Bolesław II. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania w okolicach Szklarskiej Poręby, 

Spotkanie „Skarby Dolnego Śląska” – barwna opowieść, w czasie której uczestnicy 

poznają pikantne szczegóły poszukiwań „złoty pociągu”, badań nad kompleksem Rise w 

Górach Sowich i skarbów Gór Izerskie i historii Walonów.  

Skalne Miasto – unikalny zespół ostańców, rzeźbiony przez spływającą wodę oraz wiatr i 

drobiny niesionego pyłu, zachwyca swoimi kształtami. Do końca XVIII wieku Skalne 

Miasto było kryjówką dla miejscowych rozbójników, którym labirynt i nawisy skalne 

dawały znakomite schronienie. Miejsce to odwiedził m.in. sam Goethe!  

Szklarska Poręba – spacer z przewodnikiem po historycznej części miasta.  

Kolacja biesiadowa z gawędą o kuchni pogranicza czesko-polskiego przy 

akompaniamencie muzyki granej na żywo!!!  

Wodospad Kamieńczyk – przejazd i przejście szlakiem do najpiękniejszego wodospadu 

w Karkonoszach.Dolina i sam wodospad były miejscem, w którym nagrywano bajkowe 

sceny na ekranizacji Opowieści z Narnii.  

Łomnica i Wojanów – zwiedzanie z przewodnikiem dwóch wybranych pałaców.  

 

 

 

600,00 zł 
 

Cena zawiera 

całkowity koszt 

realizacji wycieczki 

zgodnie z programem, 

2 śniadania, 3 obiady, 2 

kolacje + biesiada, 

ubezpieczenie NNW, 

ubezpieczenie od KL w 

czasie realizacji 

programu na terenie 

Czech 



 

 

 

26.06.2016 r. 

wyjazd 6.00, 

powrót ok. 22.00 

 

 

 

Zamość – perła 

renesansu 

Zamość – miasto założone na surowym korzeniu przez hetmana wielkiego koronnego Jana 

Zamoyskiego w 1580 roku.  
Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie historycznej części miasta. Wędrówka z 

przewodnikiem rozpocznie się u „stóp” miasta – bramy Lwowskiej, a zakończy na 

szczycie, który stanowi pałac Zamoyskich. Po drodze: kościół św. Mikołaja, dawny 

kwartał ormiański, budynek synagogi z Multimedialnym Centrum Historii Żydów 

Zamościa -ekspozycja, rynek solny z tzw. „Domem Rabina”, wielki rynek z ratuszem i 

słynnymi kamieniczkami z podcieniami, rynek wodny, kolegiatę zamojską będąca 

jednocześnie mauzoleum rodziny Zamoyskich, budynek słynnej Akademii Zamoyskiej, 

pomniki Jana Zamoyskiego, pomnik Dzieci Zamojszczyzny, dawny pałac, dom rodzinny 

Marka Grechuty, umocnienia miejskie.  

Na zakończenie zwiedzania prezentacja uzbrojenia i umundurowania z okresu obrony 

twierdzy Zamość na szańcu w pobliżu bramy Lwowskiej. Strzały pokazowe z broni 

czarnoprochowej pamiętającej oblężenie twierdzy w 1648 roku!  

 

 

120,00 zł 

 

Cena zawiera 

całkowity koszt 

realizacji programu, 

obiad, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

9-11.09.2016 r. 

wyjazd 5.00, 

powrót ok. 23.00 

 

  

Kaszuby  

 

3-dniowa wycieczka 

 

Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem miasta Mikołaja Kopernika: Bulwar Filadelfijski, 

krzywa wieża, dom Mikołaja Kopernika, rynek z ratuszem i pomnikiem Kopernika, 

legenda o flisaku i żabkach, pozostałości zamku krzyżackiego, nauka pierniczenia – czyli 

zajęcia polegające na własnoręcznym wyrobie słynnych toruńskich pierników 

Przejazd w okolice Kościerzyny na Kaszubach. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. 

Spotkanie przy ognisku – „Tajemnice świętych kręgów” – Kaszuby pełne są tajemniczych 

cmentarzysk, kręgów nazywanych często „miejscami mocy”. W trakcie spotkania 

zgłębimy ich tajemnice.  

Szymbark – wizyta w skansenie słynącego m.in. z najdłuższej deski świata oraz domu „do 

góry nogami".  

Wieżyca – wejście na wieżę widokową, z której roztacza się piękny widok na Kaszubski 

Park Krajobrazowy. Przejazd „Drogą Kaszubską", która wiedzie przez malownicze 

miejscowości Kaszubskiego Parku Krajobrazowego od Wieżycy przez Ostrzyce, Brodnicę, 

Ręboszewo, Chmielno aż do miejscowości Garcz.  

Kartuzy – zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, a następnie spacer po 

historycznej części miasta  

Kolacja biesiadowa z tradycyjną kuchnią kaszubską, w czasie uroczystej kolacji usłyszymy 

ciekawą gawędę o kaszubskim gotowaniu, a grupie będzie towarzyszyła muzyka grana na 

żywo.  

Wdzydze Kiszewskie – wizyta w Kaszubskim Parku  

 

590,00 zł 

 
Cena zawiera 

całkowity koszt 

realizacji wycieczki 

zgodnie z programem, 

2 śniadania, 3 obiady, 2 

kolacje + biesiada, 

ubezpieczenie NNW, 

 

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, tel. 22/ 789 71 02 od pon. do pt. w godz. 10.00-18.00 


