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OFERTA WYCIECZKI  

SANDOMIERZ  

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1-dniowej) 

 

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Sandomierza, 

spacer z przewodnikiem Starym Miastem w kierunku, 

Bramy Opatowskiej jednej z niegdyś czterech bram 

wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza. 

Zobaczymy miejsca związane z filmem „Ojciec Mateusz”. 

Odbędziemy spacer pełną tajemnic Podziemną Trasą 

Turystyczną - kilkukondygnacyjną trasą  piwnic, 

chodników oraz korytarzy znajdujących się pod centralą 

częścią starego miasta. Podziemia niegdyś pełniły rolę 

składów kupieckich, każda z piwniczek ma swoją nazwę,  

najgłębsze wyrobiska znajdują się na głębokości 12 metrów. 

Kolejnym miejscem zwiedzania będzie Zbrojownia 

Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej uczestnicy 

wycieczki będą mogli nie tylko zobaczyć ale też 

przymierzyć rycerskie zbroje. Czeka nas też Rejs 

Statkiem po Wiśle - płynąc w górę 

rzeki podziwiamy przyrodę                

i zachodnią część Starego Miasta       

z kościołem Świętego Jakuba, 

zamkiem, synagogą. Swoją 

wycieczkę zakończymy zwiedzaniem 

Dziedzińca Zamku w Sandomierzu, który został zbudowany    w XIV wieku z 

fundacji Kazimierza Wielkiego na miejscu wcześniejszego grodu. Po południu 

wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek 

płatny we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki             w późnych 

godzinach wieczornych. 
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Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 usługi licencjonowanych przewodników 

 ubezpieczenie 

 bilety oferty podstawowej 

 

*Dodatkowo możliwość włączenia do programu dodatkowej atrakcji za dodatkową opłatą: 

 

 *Ucho Igielne czyli Furta Dominikańska jest ostatnią istniejącą furtą w muchach obronnych 

Sandomierza. 

 *Bazylika Rzymskokatolicka p. w. Najświętszej Marii Panny tutaj poznamy dziedzictwo kultury 

duchowej i materialnej zawarte w jej wspaniałym wnętrzu. 

 *Muzeum Diecezjalne "Dom Jana Długosz ”Dom Długosza jeden z najlepiej zachowanych gotyckich 

domów mieszkalnych mieści się w nim Muzeum Diecezjalne które mieści bogate zbiory 

 *Możliwość wykupienia posiłku na starym rynku  

 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są własnością 

„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 
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