
Ramowy program wycieczki 
I dzień czwartek: OGRODZIENIEC - MIRÓW - BOBOLICE 
Wyjazd z Olsztyna – godz. 6.00 
Przejazd na Jurę Krakowsko - Częstochowską 
Zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu oraz dwóch bliźniaczych Zamków Mirów i Bobolice znajdujących się na słynnym 
“Szlaku Orlich Gniazd”. 
Zamek w Ogrodzieńcu jest największa warownią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także jednym  
z najpiękniejszych zamków w Polsce. Malowniczość ruin i fantazyjne formy skalne zostały dostrzeżone przez twórców 
ostatniej ekranizacji sagi o Wiedźminie, którzy obiekt wykorzystali jako plan filmowy. 
Zamek w Bobolicach jest jedną z bardziej znanych warowni leżących na szklaku Orlich Gniazd.  W 1999 roku zamek 
kupiła rodzina Laseckich, która odbudowała obiekt i w części udostępniła dla turystów. 
Zamek w Mirowie to jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Leżąca na wzniesieniu, monumentalna 
bryła zamku, przywodząca niektórym na myśl okręt, pomimo pozostawania przez wiele lat w ruinie robi spore wrażenie.  
Przejazd na nocleg do Zawiercia . Zakwaterowanie w hotelu Cezar 2*. Kolacja. 
Nocleg. 
 
II dzień piątek: OJCÓW - PIESKOWA SKAŁA - JASKINIA NIETOPERZOWA 
Śniadanie. 
Przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Ruiny Zamku w Ojcowie, spacer Doliną Prądnika, Brama Krakowska, Źródełko Miłości.  
Krótka przerwa na kawę i pstrąga ojcowskiego. 
Przejazd do Pieskowej Skały 
Zwiedzanie wnętrz Zamku w Pieskowej Skale 
Przejazd i zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej (możliwa zamiana na inną w zależności od dostępności  
i programu) 
Przejazd do Krakowa. Zakwaterowanie. HOTEL POD WAWELEM 3* (ścisłe centrum, hotel u stóp Wawelu, obok Zakola 
Wisły i Starego Miasta). 
Dla zainteresowanych kolacja żydowska z koncertem muzyki żydowskiej na Kazimierzu (130 zł/osoba) 
 
III dzień sobota: KRAKÓW STARE MIASTO - MUZEUM KS. CZARTORYSKICH - MUZEUM PODZIEMIA RYNKU- JAMA 
MICHALIKA 
Śniadanie. 
Przejazd do centrum Krakowa. 
Spotkanie z przewodnikiem. 
Zwiedzanie Krakowa - Spacer po Starym Mieście “Spotkanie ze sztuką” (zwiedzanie śladami znanych krakowskich arty-
stów, malarzy i aktorów) 
Zwiedzanie Muzeum Książąt Czartoryskich - nowo otwarta wystawa “Przeszłość przyszłości” (zwiedzanie z przewodni-
kiem, w przypadku wprowadzenie limitów zwiedzanie indywidualne) 
Przerwa na kawę i ciastko w słynnej Jamie Michalika 
Zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku Głównego Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa 
Czas wolny na Rynku Głównym 
Powrót do hotelu. Kolacja 
Dla chętnych dancing w centrum Krakowa (wstęp dodatkowo płatny 20 zł/os.). 
 
IV dzień niedziela:  
Do wyboru: 
Czas wolny lub fakultatywny program zwiedzania z przewodnikiem: 

Podgórze, teren dawnego getta i Muzeum Fabryka Schindlera 
Galeria malarstwa i Rzeźby XIX wieku w Sukiennicach 
Arrasy Króla Zygmunta na Zamku Królewskim 

Powrót do Olsztyna. Wyjazd o godz. 13.30. Po drodze przerwa na obiad (płatne we własnym zakresie). 
Powrót do Olsztyna około godz.. 21. 
 
Program jest ramowy. Może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych  
i organizacyjnych. 

Zapraszamy 
 

TERMIN 
19 – 22.08.2021 
CENA 
870 zł/os. 
 

Cena zawiera: 

3 noclegi w hotelu  
wyżywienie: 3 śniadania, 2 kolacje 
usługa przewodnicka  
Kraków: Stare Miasto, Muzeum Książąt Czartoryskich, 
Muzeum Podziemia Rynku 
Ojców i Pieskowa Skała 
Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice 
 
Dodatkowo płatne: 
 
Bilety wstępu na realizację programu: 
Kraków: ok. 110 zł / osoba / normalne, ok. 85 zł / os /
ulgowe*, w tym: 
Muzeum Ks. Czartoryskich, Muzeum Podziemia Rynku, 
Zamek w Pieskowej Skale, Jaskinia w Ojcowie, zestaw 
słuchawkowy tourguide na 2 dni  
 
Ogrodzieniec - 19 zł /normalne, 13 zł /ulgowe 
Mirów Błonia - 7 zł /normalny, 5 zł /ulgowy 
Bobolice zamek i Błonia - 22 zł /normalne, 15 zł /ulgowe* 
 
Dla zainteresowanych 
Konsumpcja w Jamie Michalika - ok. 25 - 35 zł / os 
Kolacja w restauracji żydowskiej z koncertem muzyki 
klezmerskiej - 130 zł / os 
Dancing w centrum Krakowa - ok. 20 zł / os wstęp, bez-
płatna rezerwacja loży, zamówienie z karty  
Fakultatywne zwiedzanie z przewodnikiem w niedzielę 
(min. 10 os), do wyboru: 
Podgórze, teren dawnego getta i Muzeum Fabryka Schin-
dlera - 59 zł / os (brak zniżki dla seniorów) 
Galeria malarstwa i rzeźby XIX wieku w Sukiennicach - 49 
zł /normalne, 29 zł /ulgowe 
Arrasy Króla Zygmunta = 69 zł /normalne, 55 zł /ulgowe* 
 
* Bilety ulgowe przysługują młodzieży oraz seniorom 
powyżej 65 roku życia na podstawie dowodu tożsamości 
lub młodszym na podstawie legitymacji uprawniającej do 
ulgi. Istnieje możliwość zmiany cen biletów ze strony 
obiektów muzealnych 
 
UWAGI 
Program jest ramowy i może ulec zmianie z przyczyn 
organizacyjnych i pogodowych 
Cena obowiązuje przy min. liczbie 35 uczestników.  
 
Długość trasy:  
ok. 1.300 km 
 
Zapisy do dnia 7.07. br w siedzibie biura lub pod telefo-
nem:  607804578 — Biuro Turystyczne Warmia, 
 604548090 — Pani Janina Kadaj 
 
Wpłata:   – 270 zł – przy zapisie 
   – 600 zł – do 31. lipca 2021 

Jura Krakowsko-Częstochowska i Kraków dla koneserów  

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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