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CERTYFIKAT 

 

 
 

TERMIN: Boże Ciało (lub inny do uzgodnienia)                       
 
Program wycieczki 
Dzień 1: 
Wyjazd z umówionego miejsca o północy. Przejazd do miejscowości Kórnik, zwiedzimy jedyną w 
Wielkopolsce, należącą do rodu Działyoskich, w pełni zachowaną rezydencję magnacką, wzniesioną w 
stylu gotyku angielskiego. Obecnie w zamku mieści się- posiadająca potężne zbiory- słynna Biblioteka 
Kórnicka. W tutejszym Arboretum podziwiad będziemy rozmaite okazy roślinności z całego 
świata. Następnie udamy się do Rogalina - wsi leżącej w Dolinie Warty- gdzie zwiedzimy rokokowo-
klasycystyczny Pałac Raczyoskich, w którym mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.  W 
przedłużeniu przylegającego do pałacu- osiemnastowiecznego Parku Francuskiego- leży słynna 
"Dąbrowa Rogalioska". Teren ten, tworzący Rogalioski Park Krajobrazowy, stanowi największe w 
Europie skupisko prawnie chronionych Dębów. Ochroną objęto blisko tysiąc, kilkusetletnich drzew, 
które poszczycid się mogą pniami o obwodzie od 2 do 9 metrów. Wieczorem przejedziemy do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 2: 
Śniadanie. Podczas wizyty w Poznaniu zwiedzimy zachwycający Stary Rynek z zachowanymi 
kamieniczkami, szesnastowieczną Wagą Miejską oraz jednym z najpiękniejszych Ratuszy w Polsce, na 
którym znajdują się słynne poznaoskie koziołki. Następnie zobaczymy zamek wzniesiony przez 
Przemysła II- jedną z najstarszych zachowanych rezydencji królewskich w Polsce. zobaczymy również 
klasycystyczny gmach, ufundowanej przez hrabiego Raczyoskiego, Biblioteki oraz gmach Muzeum 
Narodowego. Na Ostrowie Tumskim podziwiad będziemy Bazylikę świętych Apostołów Piotra i Pawła- 
najstarszą katedrę w kraju, w której znajduje się mauzoleum pierwszych władców Polski, a zarazem 
miejsce, gdzie prawdopodobnie miał miejsce chrzest  Mieszka I. Zobaczymy także budynki 
Uniwersytetu Poznaoskiego, po czym przejedziemy do poznaoskiego browaru LECH, gdzie będziemy 
mieli okazję prześledzid proces produkcji - wiodących w Polsce - marek piwa oraz samemu ocenid ich 
smak. Po wizycie w browarze i degustacji przejazd do hotelu  w okolice Gniezna na obiadokolację i 
nocleg. 
Dzień 3: 
Śniadanie. Rano wybierzemy się do pierwszej stolicy Polski - Gniezna, gdzie zwiedzimy jedną z 
najstarszych i najważniejszych świątyni w naszej Ojczyźnie- Katedra Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Bazylika, która stanowi wielokrotnie stanowiła miejsce koronacji królów Polski, Tutaj 
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bowiem znajdują się relikwie czeskiego męczennika i misjonarza, a na dwunastowiecznych, 
spiżowych Drzwiach Gnieźnieoskich przedstawione zostały sceny z życia świętego. W Gnieźnie 
odwiedzimy ponadto Muzeum Początków Paostwa Polskiego. Następnie udamy się na Ostrów 
Lednicki - wyspę na J. Lednickim, która w przeszłości stanowiła ważny ośrodek obronny i 
administracyjny Polan oraz pierwszych Piastów. Znajdujące się tam ruiny palatium z czasów Mieszka I 
świadczą o silnie rozwiniętym- na wyspie- osadnictwie. W Biskupinie zaś zwiedzimy najstarszą 
drewnianą osadę na terenie Polski, którą archeolodzy datują na I w. p.n.e. Obok osady łużyckiej, 
znajduje się w Biskupinie także Muzeum Archeologiczne, które również odwiedzimy. Będziemy mieli 
ponadto możliwośd zorganizowania rejsu po Jeziorze Biskupioskim. Wieczorem wrócimy do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.  
Dzień 4: 
Śniadanie. Kruszwica: Mysia Wieża – ceglana, ośmioboczna wieża o wysokości 32 metrów, na 

Półwyspie Rzępowskim.  Jeziora Gopło. Stanowi pozostałośd zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez 

króla Kazimierza Wielkiego. Na koniec naszej wycieczki rejs po Jeziorze Gopło. Wyjazd w drogę 

powrotną. Powrót w późnych godzinach nocnych. 

 

CENA: 690 PLN/OS. DLA 45 OSÓB PŁATNYCH (wyjazdy Kraków, Katowice i 
okolice) 
CENA: 710 PLN/OS. DLA 45 OSÓB PŁATNYCH (wyjazd Rzeszów i okolice) 

+ wstępy i przewodnicy w obiektach około 210 zł/os. 
 
Cena zawiera: 

 przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi. 

 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami,  (1 nocleg w 
Poznaniu, 2 noclegi w  Gnieźnie, 

 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  

 opiekę pilota – przewodnika,   ubezpieczenie NNW, 
 
Cena nie zawiera: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
Kórnik-pałac - 17z/ os.+70zł przewodnik/grupa  
Poznao – przewodnik 300 zł/grupa 
Rogalin Pałac-całośd - 35zł/os.+300zł przewodnik/grupa lub sam pałac 15zł/os. +120zł 
przewodnik/grupa  
Browar Lech - strona się nie ładuje-  było 15zł/os. 
Gniezno-Katedra - 21zł/os. + przewodnik 220zł/grupa  
Muzeum Początków Paostwa Polskiego - 12zł/os. 
Biskupin - 17zł/os.+ 80zł przewodnik /grupa  
Ostrów Lednicki - 10zł/os. + przewodnik 90zł/grupa  
Mysia Wieża - 10zł/os. 
Rejs po Jeziorze Gopło – 21 zł/os. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


