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WIELKOPOLSKA - Kolebka Polsko ści    
12-15.(16.)10.2017 r.    

Program-propozycja: 1 dzień    
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 03:00. Wizyta w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Przejazd do 
Kórnika, zwiedzanie neogotyckiego zamku Działyńskich z cenną biblioteką, zbiorami malarstwa polskiego oraz 
porcelany i srebra. Przejazd do hotelu w Poznaniu na obiadokolację i nocleg. 

2 dzień    
Śniadanie. Zwiedzanie Stadionu Miejskiego w Poznaniu - siedziby „Kolejorza". Spacer z przewodnikiem 
miejskim po Poznaniu: Ostrów Tumski z Bazyliką Archikatedralną p.w. św. Piotra i Pawła (z grobami pierwszych 
Piastów) i spacer po starówce: Rynek z Ratuszem (słynne poznańskie koziołki), pomnik-fontanna Bamberki, 
Waga Miejska, Dzielnica Cesarska, Palmiarnia. Zwiedzanie browaru w Poznaniu. Powrót na obiadokolację i 
nocleg. 

3 dzień    
Śniadanie. Przejazd na Ostrów Lednicki - przeprawa promowa na wyspę zwiedzanie Muzeum Pierwszych 
Piastów. Zwiedzanie z przewodnikiem Gniezna: Wzgórze Lecha z Archikatedrą, Drzwiami Gnieźnieńskimi i 
relikwiami św. Wojciecha. Muzeum Początków Państwa Polskiego. Przejazd do hotelu w Gnieźnie na 
obiadokolację i nocleg. 

4 dzień    
) 

Śniadanie. Przejazd do Wenecji - zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Przejazd kolejką wąskotorową na 
trasie Wenecja - Biskupin. Zwiedzanie z przewodnikiem grodziska na półwyspie z rezerwatem archeologicznym 
w Biskupinie. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych. 

5 dzień    
Powrót do Rzeszowa ok 03:00. 

Koszt uczestnictwa przy grupie 45 os.: 550 zł/os.    

Świadczenia zawarte w cenie:    
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu **/*** (pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA 

Uwaga:    
Bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 100-150,00 
PLN/os. 

Po akceptacji programu, podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki dokonamy stosownych rezerwacji Modyfikacje 
programu są możliwe po uzgodnieniu z biurem 


