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Szlak Orlich Gniazd i najpiękniejsze 
zamki

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I: 
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach rannych, przejazd do Częstochowy,
gdzie  zwiedzimy  Jasną  Górę  –  miejsce,  które  zatrzymało  POTOP  SZWEDZKI.
Odwiedzimy kaplicę Czarnej Madonny, skarbiec, zbrojownię i przejdziemy się fragmentem
wałów  obronnych.  Po  zakończeniu  zwiedzania  przejazd  do  Olsztyna  i  zwiedzanie
pierwszego  zamku  na  trasie  Orlich  Gniazd.  Po  zakończeniu  zwiedzania  przejazd  do
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Dzień II: 
Po  śniadaniu  dalsze  zwiedzanie  regionu.  Drugiego  dnia  odwiedzimy:  Bobolice,  gdzie
znajdują się ruiny Zamku Królewskiego, Mirów z pozostałościami XIV-wiecznego zamku
zbudowanego  za  czasów  Kazimierza  Wielkiego  oraz  Ogrodzieniec z  najsłynniejszymi
ruinami zamkowymi w całej jurze krakowsko – częstochowskiej. Na zakończenie pustynia
błędowska  –  unikatowy  obszar  ponad  30  km.kw.  Powrót  do  ośrodka,  obiadokolacja,
nocleg. 

Dzień III: 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu:

1.  Przejazd  do  Zamku  w  Pieskowej  Skale,  gdzie  zobaczymy  cenne  zbiory  muzealne
i  przespacerujemy się  po  przylegającym do obiektu  parku  oraz  Maczuga Herkulesa –
niezwykły ostaniec skalny.
LUB
2. Dolina Prądnika – liczne wąwozy i unikatowa flora, Grota Łokietka i Jaskinia Ciemna.

Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych
godzinach wieczornych. 

Cena: 

• dla grupy 45-osobowej – 540 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej – 590 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej – 640 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej – 680 zł/os. 
• dla grupy 25-osobowej – 720 zł/os.

http://wysockitravel.pl/


W cenie: 

• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota 
• zakwaterowanie 2 noce w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• miejscowego przewodnika – 1 dzień 
• ubezpieczenie TU Europa w wariancie NNW Polska Standard
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników
• opłaty parkingowe i drogowe
• podatek VAT

Dodatkowo płatne:

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Jasna Góra – Kaplica Matki Bożej, skarbiec, zbrojownia, Bazylika Jasnogórska, 
wieża, bastion, Sala Rycerska – zwiedzanie z przewodnikiem – 5 PLN/os.
Zamek w Olsztynie – 4 PLN/os. + wieża widokowa – 2 PLN/os.
Ruiny Zamku w Bobolicach – 10 PLN/os. 
Zamek w Ogrodzieńcu – 10 PLN/os.
Zamek w Pieskowej Skale – 11 PLN/os. 
Jaskinia Ciemna – 5 PLN/os.
Grota Łokietka – 6 PLN/os.

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.
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