
Ramowy program wycieczki 
I dzień (środa) 
Wyjazd z Olsztyna godz. 8.00, miejsce podstawienia autokaru – parking przed Halą Urania. Prze-
jazd do Krakowa, przerwa na obiad (płatny we własnym zakresie). Zakwaterowanie w Krakowie,  
w Hotelu Margerita 3*, obiadokolacja. Wieczorem dla osób zainteresowanych wyjście na spektakl 
w teatrze, kabarecie lub operze (repertuar dostępny będzie na ok. 2-3 miesiące przed terminem 
imprezy). Nocleg 
II dzień (czwartek) 
Śniadanie. Przejazd do centrum Krakowa. Zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem. Spacer po Starym Mieście „Spotkanie ze sztuką” (kluczem zwiedzania jest po-
dążanie śladami znanych krakowskich artystów - pisarzy, malarzy, aktorów). Zwiedzanie Muzeum 
Książąt Czartoryskich – nowo otwarta wystawa „Przeszłość przyszłości”.  
Czas wolny na Rynku Głównym. Przerwa na smaczną kawę i krakowskie precle.  
Zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku Głównego Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa. 
Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, można nie zdawać sobie sprawy, że pod 
ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje się prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. 
Aby go odkryć, wystarczy zejść do Rynku Podziemnego. We wrześniu 2010 roku został otwarty 
szlak turystyczny – Śladem europejskiej tożsamości Krakowa. Powstanie tej interaktywnej wysta-
wy umożliwiły badania archeologiczne, które były prowadzone nieprzerwanie od 2005 do 2010r.  
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 
III dzień (piątek) 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Naro-
dowego, najmniejszego parku narodowego w Polsce, utworzonego w 1956 roku.  
W końcu XIX w. odkryto w Dolinie Prądnika wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt oraz 
dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Zadaniem parku jest ochrona tych unikalnych wartości 
przyrodniczych i obiektów historycznych. W programie: ruiny zamku w Ojcowie, spacer Doliną 
Prądnika, Brama Krakowska, Źródełko Miłości, Jaskinia Łokietka lub Jaskinia Ciemna. Krótka prze-
rwa na kawę i pstrąga ojcowskiego z lokalnego stawu. 
Przejazd do Pieskowej Skały. Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, który jest oddziałem Muzeum 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Przejazd do Zawiercia na nocleg i obiadokolację. 
IV dzień (sobota) 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ogrodzieńca. Spotkanie z przewodnikiem po Jurze Kro-
kowska-Częstochowskiej Zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu. Ten zamek jest największa warownią 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Ma-
lowniczość ruin i fantazyjne formy skalne zostały dostrzeżone przez twórców ostatniej ekranizacji 
Wiedźmina, którzy wykorzystali obiekt jako jeden z planów filmowych. 
Przejazd do Bobolic. Zwiedzanie Zamku w Bobolicach. Jest to jedna z bardziej znanych warowni 
leżących na szklaku Orlich Gniazd.  W 1999 roku zamek kupiła rodzina Laseckich, która odbudowa-
ła obiekt i w części udostępniła turystom. 
Przejazd do Olsztyna/Częstochowy 
Zwiedzanie ruin Królewskiego zamku w Olsztynie – w miarę możliwości czasowych. Ruiny te są 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych warowni jurajskich. 
Przyjazd do Olsztyna w późnych godzinach wieczornych. W drodze powrotnej przerwa na obiad 
płatny we własnym zakresie. 
Zapraszamy, mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas program dostarczy Państwu niezapo-
mnianych wrażeń. 
Janina Kadaj,  
Grzegorz Kierys 

 
TERMIN 
 
09.09 – 12.09.2020 
 
CENA 
 
800 zł/os. 
 
I RATA 
300 PLN płatna przy zapisie 
 
II RATA 
500 płatna do 04.08.2020 
 
CENA OBJEMUJE 
 
· przejazd autokarem  
· 3 noclegi w pokojach  

2-osobowych z łazienkami, 
· 3 śniadania, 
· 3 obiadokolacje,  
· opiekę pilota, 
· ubezpieczenie Signal Iduna: KL,NNW, 
· przewodnik po Krakowie,  

Ojcowie i Piaskowej Skale 
 
DODATKOWO PŁATNE 
 
· bilety wstępu do zwiedzanych obiek-

tów, przewodnicy plus zestaw słu-
chawkowy w Krakowie, Ojcowie i Pie-
skowej Skale — 150 zł/os. 

· spektakl w teatrze lub operze około 
80-130 zł 

 
Uwaga: Bilety wstępu ulgowe przysługu-
ją młodzieży oraz seniorom powyżej 65 
roku życia. 
 
UWAGI 
 
Program wycieczki jest ramowy, kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie. 
Oferta jest skalkulowana na minimum 35 
uczestników. 
 
Długość trasy:  
ok. 1.300 km 

Kraków dla koneserów i Jura Krakowsko-Częstochowska 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A. 
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn 

tel. +48 89 526 16 18, fax +48 89 534 85 40 
turystyka1@popkswarmia.com.pl  www.popkswarmia.com.pl 

KONTO: PKO BP O. OLSZTYN  51 1020 3541 0000 5802 0153 2829 
NIP 7390504047 
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