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Biuro Podróży Selva Tour  

25-801 Kielce ul. Krakowska 291 
tel: +48 41 344 40 10 

e-mail: selvatour@selvatour.pl 
www.selvatour.pl 
 

 Lublin-Kazimierz Dolny 
Dęblin-Lublin-Kazimierz Dolny 

Program ramowy:  
1 dzień Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach rannych. Przejazd 

do Dęblina- wizyta w Muzeum Sił Powietrznych zwiedzanie z 

przewodnikiem, zapoznanie się z  historią  lotnictwa i 

zgromadzonych eksponatach- kolekcja muzeum powstała na 

podstawie gromadzonych przez placówkę zbiorów techniki lotnicze, 

pozyskiwanych drogą kwerend oraz przekazów sprzętu wycofanego 

ze służby przez Wojsko Polskie. W swoich zbiorach muzeum posiada 

również unikatowe pamiątki i dary od byłych żołnierzy sił 

powietrznych oraz przekazy kolekcjonerskie. Przejazd do Lublina-  pokazy chemiczne na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej. Zwiedzanie Starego Miasta: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, Brama Grodzka, 

Bazylika ojców Dominikanów, Rynek, Trybunał Koronny, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz. 

Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu, przejazd do  Kazimierza Dolnego- Rynek z renesansowymi 

kamienicami, kościół farny, Mały Rynek, Synagoga, Góra Trzech Krzyży - punkt widokowy na miasteczko i 

dolinę Wisły, ruiny zamku, baszta, legenda o Esterce, bulwar nadwiślański, przejście piesze wąwozem 

lessowym „Korzeniowy Dół”. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 

wieczornych.  

 
Termin: do uzgodnienia 
 
Cena: 199 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra) 
          219 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra) 
          239 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra) 
 
Cena zawiera: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;  
 1 nocleg (pokoje z łazienkami); 
 1 śniadanie, 1 obiadokolacja; 
 opiekę pilota; 
 lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie NNW -SIGNAL IDUNA. 

Dodatkowo płatne: 
 bilety wstępu ok.  45 zł  (bilet wstępu do Muzeum Sił Powietrznych z wejściem do samolotu i 

śmigłowca, Ogród Botaniczny UMCS, taras widokowy na baszcie zamkowej, Góra Trzech Krzyży, 
Baszta i ruiny zamku). 

 
Uwaga! 

     Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych,  COVID-19 
oraz innych sytuacji których nie możemy przewidzieć 


