
 

  

           SZLAK PIASTOWSKI – KSIĘSTWO MIESZKA I 

                          18/19/20/21 lipca 2023 

  Gniezno – Ostrów Lednicki – Biskupin - Trzemeszno –  
   Mogilno – Strzelno – Kruszwica – Wielkopolski Park 
    Etnograficzny – Rezerwat Archeologiczny w Gieczu 

 
18 lipca 2023, wtorek – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z placu Solidarności. Na trasie przerwa kawowa.  

W Gnieźnie spotkanie z przewodnikiem. 

Gniezno to historyczna stolica Polski gdzie rodziła się polska państwowość, 

stąd miasto stanowi główny i pierwszy punkt Szlaku Piastowskiego. 

 Muzeum Początków Państwa Polskiego 

Jest to miejsce gdzie zapoznamy się z historią średniowiecznego państwa 

polskiego oraz historią Gniezna. W zbiorach muzeum znajdują się  

eksponaty archeologiczne, z zakresu sztuki, historyczne i archiwalne. Na 
wystawie stałej prezentowane są: jedna z większych w Polsce kolekcji 

gotyckich i renesansowych kafli piecowych, zbiór XIX-wiecznego 
malarstwa o tematyce historycznej, portrety i sceny związane z dziejami 

Piastów. Spacerkiem przejdziemy przez Park Piastowski brzegiem jeziora 
Jelonek oraz Plac Świętego Wojciecha ( miejsce, gdzie odprawiał Mszę Św. 

Jan Paweł II,) do  Wzgórza Lecha gdzie znajduje się katedra gnieźnieńska. 

 Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia NMP 

Relikty trzech pierwszych kościołów, poprzedników obecnej katedry, 

wzniesionych na Wzgórzu Lecha przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 
zobaczymy zwiedzając podziemną trasę turystyczną. Najwspanialszym 

elementem zachowanym z wystroju katedry romańskiej, a jednocześnie 
jednym z najcenniejszych polskich zabytków o znaczeniu 

ogólnoeuropejskim, są tzw. Drzwi Gnieźnieńskie, zamontowane obecnie 

w gotyckim portalu z przedstawieniem Sądu Ostatecznego. Drzwi, odlane 
z brązu pod koniec XII w., mają ok. 3,25 m wysokości. Każde z ich 

skrzydeł zawiera dziewięć scen z legendy o św. Wojciechu. Od czasów 
słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, kiedy do grobu św. 

Wojciecha przybył młody cesarz niemiecki Otton III, podejmowany z 
niezwykłym przepychem przez księcia Bolesława, centralnym punktem 

katedry była tzw. konfesja, czyli konstrukcja wzniesiona nad grobem z 
relikwiami św. Wojciecha. Na przestrzeni wieków konfesja zmieniała się. 

Obecnie pod wspaniałym baldachimem znajduje się drogocenny 
relikwiarz w kształcie trumny wspartej na sześciu orłach, na której 

spoczywa pełnoplastyczna figura biskupa Wojciecha w szatach 
pontyfikalnych. 

http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/16107.id


 

     
    Relikwiarz św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, katedra  - insygnia królewskie Muzeum PPP 

Przejdziemy ulicą św. Wojciecha do Doliny Pojednania 

 Dolina Pojednania 

W 1997 roku w dolince między Wzgórzem Panieńskim a Krzyżackim 
założono reprezentacyjny park miejski z małym stawem, tarasem 

widokowym i „górską ścieżką”. W roku obchodów 1000-lecia zjazdu 
gnieźnieńskiego szefowie rządów Polski, Węgier, Niemiec, Czech i Słowacji 

posadzili w dolinie dęby na znak pojednania, stąd obecna nazwa tego 
miejsca. Następnie uliczkami Gniezna, mijając Wzgórze Krzyżackie, 

Wzgórze Panieńskie z klasztorem franciszkanów i byłym klasztorem 
klarysek, uliczkami  przejdziemy do rynku, gdzie zrobimy sobie przerwę. 
Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację. 

19 lipca 2023, środa – 2 dzień 

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i wyruszamy do kolejnych punktów Szlaku 

Piastowskiego 

 Trzemeszno – bazylika Wniebowzięcia NMP i św. 

Michała Archanioła 

Zespół kościelno-klasztorny w Trzemesznie został założony przez 
benedyktynów na początku XII wieku, w czasach Bolesława Krzywoustego. 

Pod posadzką obecnego kościoła zachowały się fundamenty tej romańskiej 
budowli. Jego obecna forma pochodzi z drugiej połowy XVIII w., kiedy to 

został gruntownie przebudowany z inicjatywy opata Michała 

Kosmowskiego. Na skutek całkowitego wypalenia wnętrza kościoła w 1945 
r. została zniszczona marmurowa konfesja św. Wojciecha, wzniesiona nad 

jego domniemanym średniowiecznym grobowcem i znajdującymi się w 
tym miejscu relikwiami. Pożar wywołany przez wycofujące się wojska 

niemieckie zniszczył wspaniałe wyposażenie wnętrza, z którego po wojnie 
odtworzono jedynie ołtarze i malowidła Franciszka Smuglewicza na kopule. 

Kościół trzemeszeński słynął z bogatego skarbca, całkowicie ograbionego 
przez Niemców w czasie wojny, z którego odnaleziono jedynie kilka 

elementów, m.in. słynny agatowy kielich św. Wojciecha oraz tzw. kielich 
Dąbrówki, obecnie przechowywane w muzeum archidiecezjalnym w 

Gnieźnie. Kościół nazywany jest Perłą Baroku na Szlaku Piastowskim. 
Ciekawostką jest fakt że Trzemeszno to miasto rodzinne najsłynniejszego 

szewca I Rzeczypospolitej - Jana Kilińskiego, bohatera insurekcji 
kościuszkowskiej w Warszawie, o czym przypomina pomnik na dawnym 

rynku.  



 

 

   
        Bazylika w Trzemesznie              Mogilno – kościół św. Jana                       Strzelno bazylika  

 Mogilno – kościół Św. Jana Apostoła  
Podróż do Mogilna to wyprawa do źródeł polskiego chrześcijaństwa, do 
czasów, kiedy pierwsi mnisi benedyktyńscy przybywali z misją szerzenia 

wiary. Według najnowszych badań klasztor mogileński został założony już 

w połowie XI w., czyli w okresie panowania Kazimierza Odnowiciela. Jego 
zadaniem było organizowanie misji w kierunku północnym, na Pomorzu 

Gdańskim i Ziemi Chełmińskiej. Dla przybyłych do grodu zakonników 
wzniesiono na jego terenie romańską bazylikę, której mury są do dzisiaj 

widoczne w ścianach zewnętrznych poklasztornego kościoła. Barokowe i 
rokokowe wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w.  

 Strzelno  - Bazylika św. Trójcy i NMP i kościół św. 

Prokopa  

Na niewielkim Wzgórzu św. Wojciecha stoją obok siebie dwa romańskie 
kościoły - jedyny taki zespół w Polsce.  Niewielki kościółek św. Prokopa, 

wzniesiony w XII w., jest jedynym obiektem w Polsce o takiej bryle i 
rozplanowaniu. Nawa na planie koła połączona jest z kwadratowym 

prezbiterium z jednej i okrągłą wieżą z drugiej strony.   
Około 1175 r. rozpoczęto budowę okazałego kościoła pw. Świętej Trójcy. 

Świątynia, ukończona w 1216 r., ma formę trójnawowej bazyliki z 

transeptem. Mimo gotyckiej i barokowej przebudowy zachowała romańską 
bryłę. Podczas prac konserwatorskich w latach 1945-1953 odkryto cztery 

romańskie kolumny schowane za obmurowaniem filarów nawy. Dwie z 
nich mają niezwykłą wartość, ponieważ całe pokryte są przedstawieniami 

figuralnymi. Jest to jedyny tego typu zabytek w Polsce. Na każdej z 
kolumn przedstawiono po 18 postaci wyobrażających Cnoty i Przywary. 

Bardzo cenne są również romańskie tympanony, także z przedstawieniami 
figuralnymi. Podobnych płaskorzeźb zachowało się w Polsce tylko 

kilkanaście.  

 Mysia Wieża w Kruszwicy 

Ceglana, ośmioboczna wieża o wysokości 32 metrów. Ciekawostką jej 

architektury jest to, że w środku jest okrągła. Stanowi pozostałość zamku 
w Kruszwicy, zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego około 1350 

roku. Początkowo był warownią, która miała strzec Kruszwicy 

przed Krzyżakami. Następnie, po upadku tego zakonu, stał się siedzibą 
kruszwickiej kasztelanii i starostwa. Został zniszczony (wysadzony) przez 

Szwedów w 1657 roku; wcześniej przez dwa lata był przez nich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Kruszwicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Kruszwicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki


okupowany. Wieża ocalała i od 1895 roku jest atrakcją turystyczną 

Kruszwicy i punktem widokowym. 
  

   

          Mysia Wieża                 Kolegiata św. Piotra i Pawła      Turystyczny statek Rusałka 

 Kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy  
Jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w 
Polsce . Budowla zachowała prawie nienaruszony układ przestrzenny i 

bryłę, poza przebudowaną w XVI wieku fasadą zachodnią. Wnętrze w całej 
swej surowości i prostocie form w wysokim stopniu nosi cechy 

autentycznej bazyliki romańskiej. Czas budowy kolegiaty w Kruszwicy to 
lata 1120-1140. Pierwotnie była prawdopodobnie siedzibą biskupstwa, 

które około 1148 przeniesiono do Włocławka. Wejdziemy do środka w 
miarę dostępności. 

 Rejs statkiem po jeziorze Gopło 

Przez jezioro przepływa  Noteć. Jest ono połączone Kanałem 
Ślesińskim z Wartą. Jest to największe jezioro województwa kujawsko-

pomorskiego i regionu Kujaw. Jezioro rynnowe , pochodzenia 
polodowcowego, liczne są też wyspy. Nad Gopłem znajduje 

się rezerwat ornitologiczny. Jezioro zamieszkuje sum europejski – 

największa słodkowodna ryba Europy. Nazwa jeziora wiązana jest ze 
słowiańskim plemieniem Goplan oraz z legendami o Popielu i Goplanie. 
Rejs trwa około godziny. 
Przejazd do Gniezna na nocleg i obiadokolację. 

20 lipca 2023, czwartek – 3 dzień 

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i wyruszamy w dalszą podróż Szlakiem 
Piastowskim. Cofniemy się w bardzo odległe czasy  

 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  

W 1933 r. wiejski nauczyciel z Biskupina Walenty Szwajcer zauważył na 
półwyspie Jeziora Biskupińskiego wystające ponad powierzchnię gruntu 

drewniane pale. Zainteresował swoim odkryciem prof. Józefa 

Kostrzewskiego, uważanego za ojca polskiej archeologii. Już w następnym 
roku rozpoczęto prace wykopaliskowe, a odkrycie osady w Biskupinie 

okrzyknięto w prasie polskimi Pompejami. Można bez cienia przesady 
powiedzieć, że tutaj też narodziła się archeologia doświadczalna, tutaj na 

potrzeby archeologii wykorzystywano najnowsze osiągnięcia nauki min. 
fotografie z balonu na uwięzi, czy badania podwodne. Sława wykopalisk i 

ich ranga były tak wielkie, że przyjeżdżały tu najważniejsze osobistości 
zarówno z kraju jak i z zagranicy. Gościli tu min. prezydent Ignacy 

Mościcki, prymas Polski August Hlond, czy marszałek Polski Edward Rydz 
– Śmigły.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1120
https://pl.wikipedia.org/wiki/1140
https://pl.wikipedia.org/wiki/1148
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Note%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_%C5%9Alesi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_%C5%9Alesi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sum_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goplanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popiel
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goplana_(nimfa)&action=edit&redlink=1
https://regionwielkopolska.pl/artykuly-wybitni-wielkopolanie/kostrzewski-jozef-1885-1969/
https://regionwielkopolska.pl/artykuly-wybitni-wielkopolanie/kostrzewski-jozef-1885-1969/


 

 

W czasie II wojny światowej wykopaliska zostały zasypane, a przerwane 

prace podjęto w 1946 r. Przez szereg lat kierował nimi prof. Adam 
Rajewski, przedwojenny asystent prof. Kostrzewskiego. Od 1950 r. 

wykopaliska biskupińskie funkcjonują jako rezerwat archeologiczny, który 
w 1994 r. został wpisany na listę Pomników Historii. Osada w Biskupinie 

powstała ok. 2700 lat temu w okresie kultury łużyckiej.  Zbudowano ją na 
wyspie, która na skutek obniżenia poziomu wody w jeziorze przekształciła 

się w półwysep. Osada zajmowała powierzchnię 2 ha i była zamieszkiwana 
przez ok. 1000 osób. Obecnie w skansenie można obejrzeć wnętrza trzech 

zrekonstruowanych chat oraz sprzęty jakimi posługiwali się mieszkańcy 
osady. Oprócz zrekonstruowanych zabudowań znajduje się tu wystawa 

muzealna pt. „Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”, a także XIX-
wieczna zagroda pałucka. Skansen archeologiczny w Biskupinie stanowił 

też plan dla kilku realizacji filmowych. Kręcono tu ujęcia do filmów Jerzego 

Hoffmanna Ogniem i mieczem i Stara baśń oraz Kiedy słońce było bogiem. 
Przejazd na Ostrów Lednicki 

 Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowiu Lednickim 

Ostrów Lednicki - wyspa na Jeziorze Lednickim, która w całości znajduje 
się na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Przeprawimy się 

promem na wyspę, żeby zwiedzić pozostałości grodu z czasów Mieszka I i 
Bolesława Chrobrego – pierwszych władców Polski.  

 

                                        

Tu, w samym centrum regionu zamieszkałego niegdyś przez plemię Polan, 

znajdowała się jedna z najważniejszych ich twierdz. Gród stał tutaj już na 

sto lat przed panowaniem księcia Mieszka I. Most wiodący na zachodni 
brzeg miał 470 metrów długości, a most wiodący na brzeg wschodni – 180 

metrów. Obydwa zostały zniszczone podczas najazdu czeskiego księcia 
Brzetysława w 1038 roku. .Za  panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

gród odgrywał w państwie bardzo ważną rolę. Odkryte w kaplicy pałacowej 
dwa baseny chrzcielne pozwalają przypuszczać, że właśnie tutaj w 966 

roku mógł przyjąć chrzest książę Mieszko I lub osoby z jego najbliższego 
otoczenia. Tu miał przyjść na świat Bolesław Chrobry, który w roku 1000 



gościł na Ostrowie cesarza Ottona III pielgrzymującego do grobu św. 

Wojciecha. Kres czasów świetności lednickiej rezydencji związany jest 
z politycznym załamaniem wczesnopiastowskiego państwa (walki o władze 

po śmierci Bolesława Chrobrego, reakcja pogańska oraz najazd księcia 

czeskiego Brzetysława) Po tych wydarzeniach, około połowy XI wieku 
wyspa staje się siedzibą kasztelana. Z biegiem czasu Ostrów coraz 

bardziej tracił na znaczeniu, zaś sam kasztelan rezydował w niedalekich 
Pobiedziskach. Schyłek osadnictwa średniowiecznego na Ostrowie 

Lednickim związany jest z najazdem krzyżackim w 1331r. 
Przejazd na Pola Lednickie 

 Pola Lednickie 
To faktycznie głównie pole, a w zasadzie ładnie skoszona łąka . Rozległy, 
40-hektarowy obszar Pól Lednickich, miejsce corocznych spotkań 

młodzieży i innych uroczystości religijnych. Centralnym punktem jest 
wzniesiona w 1997 r., na usypanym pagórku, Brama Trzeciego 

Tysiąclecia. Budowla o ażurowej, stalowej konstrukcji (dł. 36 m i wys. 9 
m) ma kształt ryby, przez pierwszych chrześcijan uznawanej za symbol 

Chrystusa. Do „Ryby” prowadzi „droga procesyjna”, po bokach której 
ustawiono głazy narzutowe – stacje Drogi Krzyżowej. Nieopodal bramy 

stoi ażurowa dzwonnica z dzwonem „Jezus Chrystus”, ufundowanym w 
2000 r. przez poznańską gminę Tarnowo Podgórne. Dzwon odlany został 

w znanej ludwisarni Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Odbywają się tu 
zgromadzenia młodzieży z całej Polski, liczące do 100 tys. osób. 

Kulminacją trwających kilka godzin obrzędów jest msza św. i przejście 
uczestników pod „Rybą”. Pierwsze spotkanie na Lednicy odbyło się w 1997 

r., w przeddzień wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie. Papież 

przeleciał nad Polami Lednickimi helikopterem i przekazał zgromadzonym 
specjalne pozdrowienia. Młodzież przybywa tu pieszo, rowerami, 

autobusami. Inicjatorem spotkań lednickich jest dominikanin z klasztoru 
poznańskiego, duszpasterz akademicki o. Jan Góra. W spotkaniach 

uczestniczą biskupi z różnych diecezji, rektorzy poznańskich uczelni, 
znane osobistości świata kultury, nauki, gospodarki i polityki. 

Inicjatorem spotkań lednickich jest dominikanin z klasztoru poznańskiego, 
duszpasterz akademicki o. Jan Góra. W spotkaniach uczestniczą biskupi z 

różnych diecezji, rektorzy poznańskich uczelni, znane osobistości świata 
kultury, nauki, gospodarki i polityki. Każdego roku spotkaniu towarzyszy 

inne przesłanie duchowe wzięte z Pisma Świętego. 
Tereny Pól Lednickich, zagospodarowywane stopniowo przez sadzenie 

drzew, budowę dróg i parkingów, są odwiedzane nie tylko przez 
pielgrzymów, ale i coraz częściej przez turystów. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

21 lipca 2023, piątek  – 4 dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego. 

 Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach 
W skansenie pod Dziekanowicami , nad jeziorem Lednica, zbudowano wieś 
na którą składa się ponad 40 oryginalnych obiektów przeniesionych z 



różnych miejsc Wielkopolski i kilkanaście rekonstrukcji. Pomiędzy 

chałupami stoi kuźnia i karczma, w centrum jest kościółek a na uboczu 
piękny, barokowy dwór szlachecki z folwarkiem , otoczony parkiem. 

Spędzimy tu trochę czasu spacerując  z przewodnikiem po terenie 

skansenu. 
 

  
        Wiejski kościółek                        Dwór szlachecki                          Chata wiejska 

 Rezerwat Archeologiczny w Gieczu 

Giecz – współcześnie mała  i spokojna wielkopolska wioska, będąca 

świadkiem niezwykłych wydarzeń sprzed 1000 lat, kiedy to znajdował się 
tutaj jeden z najważniejszych ośrodków państwa pierwszych Piastów, 

umieszczony przez Galla Anonima (obok Gniezna, Poznania i Włocławka) 
na liście wielkich grodów Bolesława Chrobrego.  Gród powstał w X wieku 

na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych prowadzących na Pomorze 
i na Mazowsze. Wzniesiony nad jeziorem bronił dostępu do Gniezna i do 

Poznania. Na podgrodziu istniała osada targowa z kościołem. Z  Giecza 
pochodziła znaczna część drużyny Bolesława Chrobrego licząca  200 

wojów.  Na początku XI wieku na terenie grodu  zaczęto budować zespół 
pałacowy z kamienia z kaplicą rotundą, o długości 47 metrów, na wzór 

zespołu lednickiego. Z nieznanych powodów budowę przerwano po 

ułożeniu kamiennych fundamentów. Zbudowano natomiast kamienny 
kościół św. Jana Chrzciciela, o niespotykanej na ziemiach polskich 

architekturze. Ciekawym elementem tej budowli była podziemna 
unikatowa krypta relikwiarzowa nieznanego świętego położona pod 

prezbiterium.  
 

   
     Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, kościół romański, zrekonstruowana chata 

Gród giecki, jako jeden z najznaczniejszych w ówczesnym państwie 
polskim, istniał do 1038 r. W czasie najazdu Brzetysława I gród został 

zniszczony, a ludność uprowadzono i osiedlono w Czechach. Giecz nie 
odzyskał już nigdy dawnego znaczenia, choć długo był siedzibą kasztelanii 

i odbywały się tutaj zjazdy książąt dzielnicowych. Najazd krzyżacki w 1331 
r., kolejne wojny, a wreszcie powstanie miast i zmiany przebiegu szlaków 



handlowych przyniosły upadek kasztelani i miasta. Prace archeologiczne 

podjęto dopiero w 1949r . W 1969 na miejscu byłego grodu urządzono  
rezerwat archeologiczny który obecnie jest jednym z oddziałów Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy. Powierzchnia obecnego rezerwatu wynosi 

ok. 7 ha. Centralnym miejscem jest grodzisko o pow. ok. 3,5 ha (wraz 
z obwałowaniami) z przylegającymi do nich od strony wschodniej 

podmokłymi łąkami - pozostałością po nieistniejącym już dzisiaj jeziorze. 
Teren rezerwatu obejmuje gród z kamiennymi fundamentami palatium i 

ruinami przedromańskiego kościoła grodowego, cmentarzysko oraz osadę 
targową z kościołem romańskim, która połączona była niegdyś z grodem 

drewnianym mostem, a później groblą, ponieważ gród otoczony był 
jeziorem. W pawilonie wystawowym znajduje się ekspozycja 

przedstawiająca dzieje grodu i kasztelanii oraz najważniejsze zabytki 
archeologiczne wydobyte podczas wykopalisk. Część z nich znajduje się 

także w Muzeum Pierwszych Piastów  w Gnieźnie i w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. Na wystawie stałej prezentowany jest 

fragment licznego zbioru przedmiotów o charakterze luksusowym. Jego 
znaczną część stanowią okazy unikatowe, których obecność nie tylko 

dobitnie poświadcza rangę ośrodka grodowego w Gieczu, ale też 

potwierdza jego wyjątkowość. . Niezwykle bogata jest kolekcja ozdób i 
elementów odzieży, nierzadko odznaczających się wysokim kunsztem 

artystycznym i wykonanych z metali i kamieni szlachetnych. Wśród 
militariów znajduje się słynny paradny hełm typu szyszak. Jan Matejko 

namalował taki hełm na głowie Bolesława Krzywoustego tworząc portret 
władcy. 

Powrót do Wrocławia ok. 19:00. Na trasie zjemy zorganizowany obiad 

 

CENA 

 980 zł/os + wstępy 142 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 294 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 950 
zł/os +wstępy 142 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 285 zł/os 

Cena zawiera: 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie: 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 



Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  142 zł /os 

1 dzień 

Ostrów Lednicki – 10 zł/os 

Muzeum Początków Państwa Polskiego  – 12 zł/os 

2 dzień 

Katedra gnieźnieńska – 19 zł/os pakiet 

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – 18 zł/os 

3 dzień 

Trzemeszno bazylika – 5 zł/os  

Mogilno kościół sw. Jana Apostoła – 7 zł/os 

Strzelno bazylika Św. Trójcy – 13 zł/os  

Rejs po jeziorze Gopło statek Rusałka  - 25 zł/os 

Kolegiata w Kruszwicy – 3 zł  

Mysia Wieża – 14 zł/os 

4 dzień 

Wielkopolski Skansen w Dziekanowicach – 10 zł/os 

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu – 6 zł/os 

 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 

punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 
 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 

możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


