
                                          Hity Lubelszczyzny 

        23 – 24 – 25 – 26 – 27 czerwca 2021 

   Lublin – Majdanek - Kozłówka – Puławy – Kazimierz Dolny 
          – Janowiec nad Wisłą – Nałęczów – Wojciechów 
23 czerwca 2021, środa – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia – 06:00. Na trasie będą przerwy kawowe w tym jedna śniadaniowa. 

Puławy 

Niegdyś „polskie Ateny” – centrum życia politycznego i społecznego oraz centrum 
kultury Oświecenia. W XVII w. stały się rezydencją jednego z największych magnatów 

ówczesnej Rzeczypospolitej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – marszałka 
wielkiego koronnego, pisarza, poety. Po zniszczeniach wojennych pałac został w XVIII 
w. odbudowany przez kolejnych właścicieli - Czartoryskich. Po klęsce powstania 

styczniowego na skutek represji carskich, dobra puławskie zostały skonfiskowane za 
poparcie dla powstańców. Zbiory księżnej Izabeli zostały wywiezione do Paryża, gdzie 

znalazły schronienie w rezydencji Czartoryskich, w Hotelu Lambert. Dopiero po wielu 
latach zbiory powróciły do kraju i weszły w skład powstającego w Krakowie Muzeum 
Czartoryskich. Rozwój placówki przerwała II wojna światowa, a zebrane muzealia 

przepadły. Obecnie w pałacu działa Muzeum Czartoryskich  jako oddział Muzeum 
Nadwiślańskiego. Zwiedzimy Muzeum Czartoryskich mieszczące się w pałacu, 

obejrzymy odnowione Domek Gotycki ( w miarę dostępności) i Świątynię Sybilli, 
przejdziemy po przypałacowym parku podziwiając piękne rzeźby ogrodowe. 
 

      
                Pałac Czartoryskich                             Świątynia Sybilli                  Domek Gotycki 

Przejazd do Lublina do hotelu , zakwaterowanie obiadokolacja.                                      

24 czerwca 2021, czwartek  – 2 dzień 
Po śniadaniu przejazd do Kazimierza, gdzie spędzimy prawie cały dzień.  

Kazimierz Dolny 

Trudno znaleźć w Polsce drugie, tak specyficzne miasto. Po wielu zniszczeniach i 

odbudowach  posiada piękną i bardzo interesującą zabudowę. Śliczne kamienice 
ozdobne spichlerze, rynek ze swoim klimatem, płynąca szeroko tuż obok miasta Wisła, 
urozmaicony krajobraz, wzgórza z których rozciągają się piękne widoki – to wszystko 

ściąga co roku tysiące turystów. Przespacerujemy się po mieście, zaglądniemy do 
wspaniałej fary, wstąpimy na kawę do jednej z kawiarenek w rynku, kupimy  słynne 

„koguty” kazimierzowskie,  popatrzymy na  pomnik Kundla i posłuchamy jego historii. 



Przejdziemy przez Wąwóz Korzeniowy Dół który należy do najpiękniejszych i 
najbardziej znanych wąwozów kazimierzowskich. Jego strome ściany oplatają  korzenie 

drzew tworząc fantastyczne, bajkowe wręcz formy, maski, postacie, zwierzęta. To 
wszystko tworzy tajemniczy tunel którym się poruszamy. Prowadzi tędy ścieżka 

dydaktyczna w całości uznana za pomnik przyrody.  

        
                                               Rynek kazimierzowski 

Zajrzymy do żydowskiej części Kazimierza oraz przejdziemy się do ruin 

monumentalnego niegdyś zamku wzniesionego w poł. XIV wieku przez Kazimierza 
Wielkiego. Obecnie to świetny punkt widokowy na miasto i dowód potęgi władcy. 

Zwiedzimy także Muzeum Sztuki Złotniczej gdzie obejrzymy kolekcję sreber 
ceremonialnych (XV- XX wiek), sreber użytkowych (XVIII-XIX wiek), oraz złotą 

biżuterię. Na koniec popłyniemy w krótki rejs statkiem po Wiśle co pozwoli nam 
podziwiać panoramę Kazimierza od strony rzeki 

         
               Kościół i klasztor oo. Reformatów                              Wąwóz Korzeniowy Dół             

           - 

                   Ruiny zamku kazimierzowskiego                                           Muzeum Sztuki Złotniczej 

 

Powrót do Lublina na obiadokolację  



 

25 czerwca 2021, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu przejazd do Kozłówki 

Kozłówka 
Pałac w Kozłówce został wzniesiony około 1742 roku dla rodziny Bielińskich według 

projektu Józefa Fontany. Pod koniec XVIII w. stał się własnością rodziny Zamoyskich. 
W czasie II wojny światowej w majątku ukrywało się wiele osób, m.in. ksiądz Stefan 
Wyszyński, późniejszy kardynał Polski. W 1944 r. pałac przeszedł na własność państwa. 

Pełnił funkcję Centralnej Składnicy Muzealnej, od 1977 r. nadano mu funkcje 
muzealne. We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX 

i XX wieku. Zwiedzimy piękne wnętrza pałacowe, powozownię, kaplicę  i Muzeum 
Socrealizmu 
 

     

        
                                                   

              



W Kozłówce spędzimy sporo czasu aby na spokojnie wszystko zobaczyć. W 

międzyczasie będzie można pospacerować po parkowych alejkach lub napić się kawy w 

kawiarni. 

Przejazd do Nałęczowa. 

Nałęczów 
To blisko 5-tysięczne miasteczko może poszczycić się bogatą historią i ciekawą 
architekturą. Słynie również z leczenia chorób układu krążenia i serca. Od blisko 200 

lat przyjeżdżają tu chorzy odzyskać zdrowie i siły. Ale historia Nałęczowa to nie tylko 
rozwój lecznictwa, to także bogata tradycja, którą tworzyli ludzie związani z tym 
miastem, np. Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz czy Ewa Szelburg-

Zarembina. 

          
                                 Termy pałacowe                                                   Pijalnia wody zdrojowej 

W pochodzącym z połowy XVIII wieku parku, powiększonym w następnym stuleciu dla 
potrzeb kuracjuszy, znajdują się zabudowania uzdrowiska - m.in. najstarsze 
sanatorium oraz zabytkowe łazienki nad stawem, domki: grecki, angielski, biskupi. 

Pozostałe budynki pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Pospacerujemy po najstarszej 
części uzdrowiska ciesząc się klimatem tego miejsca. 

          

                  

Wojciechów – wizyta w 100-letniej kuźni 

Pielęgnując kowalskie tradycje i chroniąc ten ginący zawód przed zapomnieniem, 
Wojciechów stał się centrum kowalstwa w Polsce. Wykorzystując wizerunek 

Wojciechowa jako stolicy kowalstwa polskiego w oparciu o funkcjonujące atrakcje 
turystyczne powstał Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, który obejmuje sześć „gwoździ 

programu”, pozwalających poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania 
gotowej podkowy. Jednym z tych „gwoździ” jest 100-letnia kuźnia którą zwiedzimy. 
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Kowal Roman Czerniec opowie nam historię  kuźni, posłuchamy barwnych opowieści 
kowala o tym rzemiośle, zobaczymy stare techniki kowalskie i proces obróbki metalu, 

docenimy jak ciężka jest to praca a z drugiej strony poznamy piękno tego zawodu. 
Weźmiemy czynny udział w kuciu „podkowy szczęścia” a wszystko w serdecznej 

atmosferze z dużą dawką humoru.  
 

      

Powrót do hotelu na obiadokolację 

26 czerwca 2020, sobota – 4 dzień 

Ten dzień w całości spędzimy w Lublinie, poznając największe atrakcje miasta 

Lublin 
To największe miasto na wschód od Wisły. Liczy około 360 tysięcy mieszkańców. Prawa 
miejskie otrzymał Lublin w 1317 r. za panowania Władysława Łokietka. Do 

ważniejszych dat w historii miasta należy rok 1569, kiedy to zawarto w nim Unię 
Lubelską czyli  związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. W jej 

wyniku powstało państwo zwane odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  W latach II 
wojny światowej Niemcy założyli tutaj obóz koncentracyjny Majdanek oraz getto dla 
ludności żydowskiej. Od 22 lipca 1944 r. przez 164 dni, Lublin był stolicą 

komunistycznej Polski. 

Państwowe Muzeum na Majdanku 

Muzeum martyrologiczne powstałe w 1944 r. na terenie dawnego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego KL Lublin. Wśród najważniejszych jego zabytków jest częściowo 

zachowana część gospodarcza, III pole obozu więźniarskiego, budynki łaźni wraz z 
komorami gazowymi, budynki "nowego" i "starego" krematorium. Teren miejsca 

pamięci obejmuje także kompleks Pomnik Walki i Męczeństwa na 
Majdanku autorstwa Wiktora Tołkina.  
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Stare Miasto 

 Zamek Lubelski – Kaplica Trójcy Świętej – najcenniejszy zabytek miasta z 

unikalnymi freskami rusko-bizantyjskimi 

 Brama Grodzka- jedna z dwóch bram wiodących dawniej do miasta 

 Plac Po Farze z fundamentami kościoła św Michała, niegdyś najważniejszej 

światyni w Lublinie 

 Ulica Po Farze – najwęższa uliczka Lublina 

 Rynek z kamienicami mieszczańskimi bogatych zdobieniach, w których dziś 

mieszczą się liczne restauracje i kawiarnie. 

     
                        Zamek lubelski                                                             kaplica Trójcy Świętej 

 

 Trybunał Koronny – dawny sąd dla szlachty, przebudowany na styl 
klasycystyczny pod koniec XVIII wieku 

 Bazylika oo. dominikanów – jeden z najcenniejszych zabytków Lublina – 
zwiedzamy wnętrze 

 Wieża Trynitarska – dawna furta w murach miejskich, później dzwonnica 

 Archikatedra z pięknym wnętrzem pokrytym iluzjonistyczną polichromią  - 
zwiedzamy Krypty, Zakrystię Akustyczną i Skarbiec Archikatedralny 

 Brama Krakowska – symbol miasta, XIV wieczna , główna brama wjazdowa do 
miasta.  

         
                    Ulica Krakowskie Przedmieście                                    Brama Krakowska 

 

 Baszta Gotycka - zachowana część murów obronnych z XIV w. 

 Nowy Ratusz - budynek pierwotnie pełniący funkcję kościoła i klasztoru, 

obecnie siedziba prezydenta miasta, o godz. 12.00 z wieży ratuszowej 
odgrywany jest hejnał 



 Ulica Krakowskie Przedmieście - najciekawszym fragmentem ulicy jest 
odcinek od Bramy Krakowskiej do Placu Litewskiego, na którym utworzono 

deptak. Jest to reprezentacyjna ulica Lublina z zabytkowymi kamienicami, 
eleganckimi sklepami, restauracjami i kawiarniami. 

 Hotel Europa zbudowany w stylu eklektycznym w XIX w. Był to dawniej (i jest 
do dzisiaj) jeden z najlepszych hoteli w Lublinie. 

 Plac Litewski – plac w centrum miasta, na którym znajduje się kilka pomników 

(Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Konstytucji 3 Maja) oraz reprezentacyjne 
budowle dawnego Lublina – pałace Lubomirskich, Gubernialny, Morskich pełniące 

dzisiaj funkcje użyteczności publicznej 

         
           Rynek w Lublinie                        Katedra                      Wnętrze katedry 

Powrót do hotelu na obiadokolację. 

27 czerwca 2021, niedziela – 5 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do zamku w Janowcu który będzie ostatnim punktem 

zwiedzania. Potem zjemy  zorganizowany obiad i wracamy do Wrocławia. 

Janowiec 
Zwiedzimy malownicze ruiny zamku położone na skarpie nad Wisłą. Zamek wzniesiony 

został  w XVI wieku przez możny ród Firlejów, potem należał do Lubomirskich. Przez 
cały wiek XIX zamek często zmieniał właścicieli, których nie stać było na utrzymanie 
kosztownej, wielkiej rezydencji, która powoli zaczęła popadać w ruinę. Na terenie 

zamku znajduje się wystawa związana z historią tego miejsca. Obok zamku znajduje 
się typowy sarmacki dwór który zbudowano w XVIII wieku we wsi Moniaki. Po wojnie 

mieściły się w nim biura oraz komisariat Milicji Obywatelskiej. W latach 70-tych 
przeniesiono zrujnowany budynek w obecne miejsce. Dzisiaj możemy oglądać wnętrze 
dworu szlacheckiego z całym jego wyposażeniem. 

 

      
                    Ruiny zamku w Janowcu                                          Dwór z Moniak    

 

W drodze powrotnej zjemy zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00 



CENA: 

1200 zł + wstępy do obiektów – 96 zł (płatne dodatkowo w 

autokarze) – zaliczka 360 zł/os 

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora: 1150 zł + wstępy do 

obiektów – 96 zł (płatne dodatkowo w autokarze) – zaliczka 

– 345 zł/os 
 

Wpłata zaliczki w ciągu 5 dni od momentu wpisania na listę uczestników gwarantuje udział w 

wycieczce. Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych zaliczek 

 

Cena zawiera: 

 przejazd autokarem lub busem ( w zależności od ilości uczestników) 

 opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 

 obsługa miejscowych przewodników 

 przewodnicy w obiektach muzealnych 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych 

 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, obiad w dniu powrotu 

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 zestaw słuchawkowy 

 ubezpieczenie NW i OC 

 podatek Vat 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen 2020 roku. 

 Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego dostępu do 

niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.   

 

Ceny wstępów płatne dodatkowo – 96 zł – pieniądze będą zbierane w 

autokarze 

 Muzeum Czartoryskich – 18 zł/os 

 Zespół zamkowy Kazimierz – 7 zł/os 

 Muzeum Złotnictwa Kazimierz – 5 zł/os  

 Rejs statkiem – 18 zł/os  

 Kozłówka – 19 zł karnet/os ulgowy 

 Kuźnia – 8 zł/os 

 Kaplica zamkowa Lublin – 10 zł/os 

 Archikatedra skarbiec – 4zł/os 

 Zamek Janowiec – 7 zł/os 

 

 


