
                         Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 
                                                                          Oddział „WĘDROWIEC” w Zabrzu 

                                                             Ul. Pawliczka 1        41-800 Zabrze 

                                                kom 512 660 713   

                http://wedrowiec-zabrze.pttk.pl 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Maciek – 537 444 242 
Piotrek – 512 038 090 

 

      

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408 

  

Sandomierz, zamek w Łańcucie, Leżajsk 
zabawa karnawałowa 

 

CENA: 360 zł                      TERMIN: 22-24.11.2019 r. 

 
Świadczenia: 

• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video) 

• 2 noclegi w hotelu w Ulanowie 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

• impreza muzyczno-taneczna  
• opieka pilota 

 

 
PROPONOWANY PROGRAM 

I DZIEŃ 
Wyjazd ok. godz. 7.30, przyjazd do Sandomierza – obejrzenie wystawy Świat Ojca Mateusza, następnie zwiedzanie: Brama 

Opatowska, Ratusz, Collegium Gostomianum (jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce), Dom Długosza, Bazylika 
Katedralna, Zamek, Furta Dominikańska zwana również „Uchem Igielnym”, czas wolny,, następnie przejazd do hotelu w 
Ulanowie, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

II DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Łańcuta – zwiedzanie zamku (jednej z najpiękniejszych rezydencji 
arystokratycznych w Polsce), następnie przejazd do Leżajska – tu zobaczymy 
„Gigantyczne Krzesło”- instalacja artystyczna będąca symbolem Leżajska, następnie kościół 
i klasztor ojców Bernardynów (wnętrze bazyliki robi oszałamiające wrażenie – obrazy, 
ołtarze boczne, słynne organy z XVII wieku, obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.), grób 
Cadyka Elimelecha, ratusz, czas wolny, następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja 
połączona z imprezą muzyczno-taneczną, nocleg 
III DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do centrum Ulanowa, zwiedzanie kościoła flisackiego z XVII w., przejazd do Rudnika nad Sanem, 
zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa, powrót (postój na posiłek we własnym zakresie), zakończenie imprezy w godzinach 
wieczornych 

 
 
Cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, kosztów lokalnych przewodników – ok. 70 zł 
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