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 Kraków i okolice 
Kraków-Bochnia-Nowy Wiśnicz-Tarnów 

 
Program ramowy:  
1 dzień 

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do  

Krakowa- spacer Drogą Królewską - Plac Matejki, Pomnik 

Grunwaldzki, Barbakan, Brama Floriańska, Rynek Krakowski 

Bazylika Mariacka, kościół św. Piotra i Pawła, ul. Kanonicza, 

Wzgórze Wawelskie - Katedra (Dzwon Zygmunta, Groby 

Królewskie, Muzeum Katedralne). W godzinach późno 

popołudniowych przejazd do Bochni- zwiedzanie zabytkowej 

kopalni, zabawa na podziemnym boisku sportowym, placu 

zabaw. Obiadokolacja, nocleg w Kopalni Soli Bochnia. 

2 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Nowego Wiśnicza- zwiedzanie zamku, jednej z największych wczesnobarokowych 
rezydencji obronnych w Polsce, udział w warsztatach alchemicznych – w tajemniczej scenerii wiśnickiego 
Zamku młodzież zostanie przeniesiona do czasów gdzie alchemia była sztuką niezwykłą. Warsztaty połączone 
m.in. z pokazem alchemicznego sprzętu i „wybuchowych” doświadczeń oraz części praktycznej podczas której 
uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty.  Przejazd do Tarnowa – przejście na Starówkę, która 
jest określana mianem „perły polskiego renesansu”. Położona jest w samym sercu miasta i stanowi centrum 
lokalnej społeczności, spacer po Rynku, podziwianie m.in.: Ratusza, Katedry, Murów Miejskich i Baszty.  
Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych. 
  
Termin: do uzgodnienia 
 
Cena: 249 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra) 
          269 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra) 
          289 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra) 
 
Cena zawiera: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;  
 1 nocleg w komorze „Ważyn” w Kopalni Soli w Bochni; 
 1 śniadanie, 1 obiadokolacja; 
 opiekę pilota -przewodnika; 
 ubezpieczenie NNW -SIGNAL IDUNA. 

Dodatkowo płatne: 
 bilety wstępu ok.55 zł (Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Muzeum Katedralne), Bazylika 

Mariacka, Kopalnia Soli w Bochni, Zamek Wiśnicz - zwiedzanie zamku połączone z warsztatami). 
 
 

 Uwaga! 
     Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych,  COVID-19 

oraz innych sytuacji których nie możemy przewidzieć. 


