
PLAN WYCIECZEK NA 2019 R. 

 

 

OPIS POSZCZCZEGÓLNYCH WYCIECZEK: 

 

                                    RYDZYNA - LESZNO  

L

p 

Nazwa 

wycieczki 

Termin 

wyciec

zki 

Koszt całkowity Koszt po dofinansowaniu 

1 RYDZYNA, 

LESZNO 

ŚLADAMI ST. 

LESZCZYŃSKIE

GO 

 09.03.2019r. 

 

 

 

125 zł   

2 LEGNICA, 

LEGNICKIE 

POLE 

11.05.2019r. 

 

 

 

 95 zł   

3 WIEDEŃ Z 

KONCERTEM 

STRAUSSA 

 

 17-

19.05.2019r. 

 

 

 

 640 zł,  45 EUR wstępy i  przewodnik miejski,   

35 EUR- bilety wstępu na koncert / dla chętnych / 

  

4 WIELKOPOLSKA

: 

JAROCIN , 

ŚMIEŁÓW, 

DOBRZYCA 

 08.06. 2019r. 

 

 

 

 125 zł 

 

  

5 BIESZCZADY  10 –

13.10.2019r. 

 

 

 

 750 zł   



                ŚLADAMI STANISŁAWA  LESZCZYŃSKIEGO 

 

 

   Termin: 09.03.2019r.     Wyjazd godz. 07.30 /Parking 

bifk / 

 
CENA: 125zł  po dofinansowaniu………….. 

 
Wyjazd z Oleśnicy o godz. 07.00, przejazd do Rydzyny.  

Rydzyna to miasto - zabytek, objęte opieką konserwatorską ze 

względu na zachowany tu XVIII-wieczny układ przestrzenny 

oraz liczne zabytkowe budowle. 

Zwiedzamy główny zabytek Rydzyny - piękny zamek z 

XV/XVII wieku wraz z klasycystycznym zespołem oficyn 

zamkowych i zabytkowym parkiem wokół.  

 

Przejazd do Leszna.  

 Zwiedzamy Stare Miasto, w pobliżu 

leszczyńskiego Rynku  wznosi się wspaniała świątynia - Kościół 

parafialny Św. Mikołaja ma najstarszą metrykę spośród 

zabytków Leszna,  barokowy Pałac Sułkowskich - 

prawdopodobnie pierwszą rezydencję rodzina Leszczyńskich 

wzniosła w miejscu obecnego parku rosnącego przed pałacem. 

Obiad. 
 

Świadczenia w cenie: transport, obiad, bilety wstępu, opieka 

pilota oraz przewodnika, ubezpieczenie NNW.  

 

 

Zapisy    w styczniu 2019r.    

                  Informacje:    Teresa  Markiewicz  tel. 608-507-141 

**********************************************

*********************** 

 

                        LEGNICA-LEGNICKIE 

POLE 

                                   

https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-rydzynie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-lesznie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/leszno.html
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_Kościuszki_w_Lesznie&action=edit&redlink=1


TERMIN:  11.05.2019 

CENA;   95zł  ------------po 

dofinansowaniu……………………………. 

Wyjazd o godz. 8:00  przejazd do Legnicy - to piękne, zabytkowe 

miasto w województwie dolnoślaskim.  Legnica była w tym czasie drugim po 

Wrocławiu, największym miastem śląskim.  

Zwiedzamy:  

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła - w latach 1328-1390 na miejscu 

pierwotnego kościoła wzniesiono nową świątynię.  W XV wieku kościół 

p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła został znacznie rozbudowany, Kościół 

posiada bogate wyposażenie oraz detale architektoniczne. 

Zamek Piastowski w Legnicy - legnicki zamek widać niemal z każdego 

punktu miasta i uważany jest za jedną z najstarszych warowni na 

obszarze współczesnej Polski. W skład całego kompleksu budowli 

wchodziły trzy wieże, pałac książęcy, kaplica, wał drewniano-ziemny i 

częściowo mur obronny. W tamtych czasach była to jedna z 

najpotężniejszych warowni na ziemiach polskich. 

Ulica Najświętszej Marii Panny - jest jedną z najstarszych ulic miasta 

Legnicy. Ciągnie się pomiędzy dwoma średniowiecznymi kościołami: św. 

Piotra i Pawła w Rynku oraz Najświętszej Marii Panny od którego 

pochodzi nazwa ulicy. Wzdłuż ulicy zachowało się jedenaście 

zabytkowych kamienic.  

Kamienica Pod Przepiórczym Koszem - jedna ze ścian zdobiona jest 

pięknymi sgraffitami odkrytymi dopiero na pocz. XX wieku. Dekoracje 

przedstawiają m.in. motywy bajek Ezopa, boginię Cererę oraz sceny 

"świata na opak". 

Palmiarnia - Zakład Zieleni Miejskiej wraz z dobudowaną do niego 

szklarnią powstał w 1855 roku. Obecnie w palmiarni rośnie kilkadziesiąt 

cennych okazów drzew i około czterysta gatunków roślin z różnych stron 

świata. Wśród roślin niezwykły klimat dają oczko wodne, w którym 

pływają ryby ozdobne, oraz mieszkające tam egzotyczne ptaki. 

Obiad o godz. 13:30, przejazd do Legnickiego Pola 

Zwiedzamy: 

Muzeum Bitwy Legnickiej - gdzie znaleziono po przegranej bitwie z 

Tatarami ciało księcia Henryka II Pobożnego.  

Kościół św. Jadwigi - to przykład doskonałego baroku w śląskim 

wydaniu. Świątynię zbudowano w pierwszej połowie XVIII w. według 



projektu architekta z Pragi Kiliana Ignaza Dientzenhofera. Rzeźbiony 

kamienny masyw dźwigają półpostacie w orientalnych szatach.  

Powrót do Oleśnicy w godzinach wieczornych  

Świadczenia w cenie: transport, obiad, opieka pilota – przewodnika, 

zwiedzanie obiektów,                    

ubezpieczenie  

Wpłaty przy zapisach w poniedziałki  godz. 10.00 biblioteka / od 

lutego / 

                                                INFORMACJE   :  Teresa   Markiewicz  tel.  

608-07-141 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CESARSKI    UROK   WIEDNIA  
            ZABYTKI,  WALCE  STRAUSSA oraz  KAWA „KAISER 
MELANGE” 

 

 

METRO                         50 – 0334Wrocław,                                              

tel. 071/780-5801 

Biuro Podróży           ul. Bałuckiego 10/1A                                             

tel./fax 071/780 58 01 

                                           

 
    

                                               CESARSKI    UROK   WIEDNIA  

            ZABYTKI,  WALCE  STRAUSSA oraz  KAWA „KAISER 
MELANGE” 

                                                    
TERMIN: 17-19.05.2019 
 
CENA ; 640zł  
                                                  Wiedeńska Opera a Państwowa to jedna z najważniejsi 

I  dzień /    Wyjazd  około godz. 04:00. Przejazd na wzgórze Kahlenberg –  z którego 

Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń;  piękna panorama  całego miasta-  Przejazd do 
Wiednia i zwiedzanie stolicy Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński, mogą tu 
Państwo podziwiać, okno wystawowe niegdysiejszej monarchii naddunajskiej. Parlament, 



gdzie spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, Ratusz – 
wzorowany na ratuszu w Brukseli. Teatr nadworny, Uniwersytet, Opera, Kościół  
Wotywny, Park Miejski z pomnikiem Straussa, bajeczny dom malarza 
Hunderwassera.  Dalej spacer po Starówce.  Dalej spacerując z przewodnikiem  
pięknymi uliczkami Starówki przez Plac Hoher Markt z secesyjnym zegarem 
zatrzymamy się przy gotyckiej  katedrze św. Szczepana Hoffburg z zewnątrz  
słynnej ze swoich kolorowych dachówek, udamy się w kierunku jednej z kawiarenek  Czas 
wolny na spacer, zakupy w centrum Wiednia.   Obiadokolacja ( miejscowe  specjały ) 
w typowej austriackiej gospodzie . Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie,  czas wolny. 
Nocleg.  
 

II  dzień /    Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem, objazd miasta: 
Nowoczesny Wiedeń – UNOCity ( miasteczko ONZ ), Wyspa Dunajska, Prater,  

Dom 
         Straussa. Muzeum wódek Sznapsa i Likierów ( zwiedzanie wraz z degustacją 

wspaniałych 
14 produktów, możliwość zakupów), dalej  przejazd do letniej rezydencji cesarskiej 
Schonbrunn, spacer po romantycznym parku z Gloriettą.  Przerwa na lunch – sznycel 
 po wiedeńsku. Powrót do hotelu,  odpoczynek. Ok godz.18.00   wyjście na  Koncert 
Straussa ( w przepięknie odremontowanym stylowym Kursalonie z XIX w. w 
Parku Miejskim  w stylowych strojach muzycy wykonują słynną muzykę 
Straussa). . Powrót do hotelu , nocleg. 
 

III dzień /   Po śniadaniu wykwaterowanie  pożegnanie wyjazd z Wiednia, przejazd do  

Valtic - barokowy pałac. Jego początki sięgają XII wieku, kiedy to na polecenie biskupa 
wzniesiony został tu zamek obronny. Pod koniec XIV wieku miasto wraz z twierdzą dostały 
się we władanie członków niemieckiego arystokratycznego rodu Lichtensteinów. – 
zwiedzanie dla chętnych dodatkowo płatne  120KC, obiad Powrót w godzinach 
wieczornych                                              

Świadczenia  
- transport Wrocław – Wiedeń – Wrocław (autokar z klimatyzacją, video, WC),  
- 2 noclegi w 2**hotelu w Wiedniu  
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje ,obiad w drodze powrotnej 
- opieka pilota przewodnika   
- ubezpieczenie NNW i KL. 
 

           Dodatkowo płatne:   Dla chętnych - bilet  na koncert  (  2h15min, ulubione znane 
wszystkim walce i polki  J. Straussa oraz znane utwory W.A. Mozarta )   od 35 
EUR ( kategoria C),  .                     

Dodatkowo płatne ( obowiązkowo płatne przed wyjazdem): bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz 

przewodnik lokalny  . 45 EUR/os ( rezydencja  Schenbrunn,   Opera Wiedeńska, dom  
Strausa , Muzeum  Sznapsa 

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA-wpłata  140zł  przy zapisach  do końca listopada 

2018 
Pozostała kwota do końca marca 2019 
Chętni na koncert –płatne do końca stycznia 2019 
                                                                    INFORMACJE I ZAPISY Teresa  

Markiewicz 608-507-141 
 
 

 

 



    ZIEMIA WIELKOPOLSKA 

                 JAROCIN –  -ŚMIEŁÓW -  DOBRZYCA 

 

 TERMIN:  08.06.2019   WYJAZD - godz. 07.00 – / Parking bifk / 

 CENA:  125 zł   po dofinansowaniu…………………….. 

Program:   

Jarocin -  to zabytkowe miasto w województwie wielkopolskim, 

Jarocin od XII do XV wieku był ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym w 

Wielkopolsce, w którym odbywały się jarmarki. Dziś Jarocin znany jest głównie z 

festiwali rockowych, o czym przypomina Spichlerz Polskiego Rocka oraz unikatowy 

pomnik glana w centrum. Zwiedzamy: -  w Jarocinie,   Pałac Radolińskich, Kościół 

Chrystusa Króla ,Ratusz ,Spichlerz Polskiego Rocka, Dworzec kolejowy - pruski 

budynek z 1870 roku, dworzec był świadkiem spotkania 25 października 1919 roku 

Marszałka Józefa Piłsudskiego ze społeczeństwem Wielkopolski 

 

  Śmiełów-  Znajduje się tam Muzeum Adama Mickiewicza i mieści się w 

klasycystycznym pałacu należącym do pereł polskiej architektury. W muzeum 

zgromadzone są obrazy, rzeźby, druki i wyroby rzemieślnicze związane z Adamem 

Mickiewiczem. Osobne pokoje poświęcono Panu Tadeuszowi i Dziadom, 

odwiedzającym pałac Mickiewiczowi i Sienkiewiczowi, Józefowi i Marii 

Chełkowskich.. Do muzeum należy również zabytkowy[] park otaczający pałac, 

wraz z Ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza..  

Dobrzyca  – Pałac w Dobrzycy to ładna klasycystyczna budowla stojąca w pięknym, 

zabytkowym parku krajobrazowym, urządzonym w stylu angielskim. W 1988 roku pałac 

przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu, które odremontowało obiekt z przeznaczeniem na 

Muzeum Ziemiaństwa. 

  

Świadczenia w cenie: przejazd autokarem, pilot przewodnik , bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów, obiad w trakcie trwania wycieczki,  

ubezpieczenie NNW 

Zapisy w kwietniu 2019r.  W poniedziałki godz. 10.00 

                INFORMACJE: Teresa  Markiewicz  tel. 608-507-141      

https://www.polskieszlaki.pl/miasta/woj-wielkopolskie/
https://www.polskieszlaki.pl/wielkopolska.html
https://www.polskieszlaki.pl/palac-radolinskich-w-jarocinie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/ratusz-w-jarocinie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/spichlerz-polskiego-rocka-w-jarocinie.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Tadeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Śmiełowie#cite_note-zabytek-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Śmiełowie
https://www.polskieszlaki.pl/dobrzyca.html


 

 

BIESZCZADY 

 

 

* 

TERMIN; 10-13.10.2019 

CENA: 750zł ,         po 

dofinansowaniu………………………………. 
I dzień – wyjazd godz……..przejazd do  – Sanoka 
- spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Sanoka: cerkiew prawosławna, 
Rynek, Kościół Franciszkanów 
- Lesko – kamień leski, synagoga, kirkut (jak czas pozwoli). 
18:00 – zakwaterowanie i obiadokolacja 
czas wolny , nocleg 

II dzień – 08:00 – śniadanie, przejazd koleją bieszczadzką na trasie Majdan- 
Dołęża -  Cisna –m-ca historyczne, restauracja Siekierezada, Przelecz 
Przysłup – 651m, Polonina Cypryńska – spacer 20 min, utwardzoną drogą 
do schroniska PTTK małą Rawką (930m) z odkrytym odcinkiem z pięknymi 
widokami na najwyższe połoniny BPN – czas wolny na kawę. Czarna Ustrzyki 
Górne, Olchowiec / przydrożna galeria, wypał węgla, ew.zakup miodu/Rajskie, 
Bukowiec, Górzanka – jedyny w Polsce rzeźbiony ikonostas z pocz. XVIII w  
18.00 obiadokolacja 
20:00 – degustacja win z winiarni p. Wiesława Jarosza z regionu Mantry k. 
Budapesztu. – ,nocleg 

III dzień – 08:00 śniadanie, wyjazd – Trasa – nad bieszczadzkimi jeziorami / 
Jezioro solińskie i Myczkowskie/  
Polańczyk – podziwianie panoramy Jeziora Solińskiego  – 60 min. rejs 
widokowym statkiem spacerowym „Tramp” w odnogę Sanu aż do Wyspy 
Skalistej i Zatoki Teleśnickiej, przejazd do Komańczy – cerkiew 
greckokatolicka, z izbą regionalną pamiątek po Łemkach, Komańcza – 
Letnisko – Klasztor Sióstr Nazaretanek – miejsce internowania prymasa S. 
Wyszyńskiego. Zagórz – sanktuarium Matki Bożej z cudowną ikoną 
Zwiastowania z pocz. XVIII w. 
18:00 – obiadokolacja, czas wolny, 
20.00   impreza integracyjna  przy muzyce , nocleg  
IV dzień – 8.00  śniadanie, wykwaterowanie, po drodze Wiśnicz- zwiedzanie 
zamku, obiad ,powrót  w godzinach wieczornych 

Świadczenia w cenie;  
 przejazd klimatyzowanym, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, przewodnika ,  bilety wstępów, 
rejs,skansen w Sanoku, kolej bieszczadzka , zamek w Wiśniczu                                                                                                                          
- wyżywienie: 3 obiadokolacji, 3 śniadania, degustacja win, impreza integracyjna,  obiad w 
drodze powrotnej 
- 3 noclegi w pokojach 2-3 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 
Program wycieczki może ulec małej zmianie w zależności od pogody i uznania przewodnika.  
 



Wpłaty  do  31.01.2019  150zł    do  30.05.2019  pozostała 
kwota 

 

                                 INFORMACJE : TERESA MARKIEWICZ  
tel .608-507-141 



 

 


