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                 Szlakiem winiarskim – 2 dni 
 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.  

 

- Przejazd do Ćmielowa. Zwiedzanie z przewodnikiem Żywego Muzeum Porcelany w trakcie, którego  

zapoznamy się z procesem ręcznego wykonywania porcelany - od projektu po gotowy wyrób. 

- Przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie z przewodnikiem miasta w tym m.in.: Starówka, Brama Opatowska, 

Ucho Igielne, Wąwóz św. Jadwigi.  

- Przejazd do winnicy. Zwiedzanie z przewodnikiem oraz degustacja lokalnego wina. Podczas pobytu w winnicy 

zapoznamy się m.in. z dziejami winiarstwa na Sandomierszczyźnie, jak funkcjonuje winnica. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja integracyjna z tańcami. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Lublina. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w trakcie, którego zobaczymy: Wzgórze Zamkowe 

z Zamkiem Lubelskim, Brama Grodzka, Bazylika oo. Dominikanów, Rynek, Trybunał Koronny. 

- Przejazd do Browaru Perła. Zwiedzanie z przewodnikiem zabytku lubelskiego przemysłu, w którym w latach 

1846 – 2001 produkowano piwo. Podróżując po zakamarkach browaru dowiemy się, jak przebiega proces 

produkcji i z jakich składników powstaje piwo.  

- Przejazd do Kozłówki. Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Zamoyskich, który we wnętrzach skrywa 

autentyczny wystrój (jest to bardzo rzadkie w Polsce!) z przełomu XIX i XX w., zobaczymy tu m.in.: piece z 

miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, kolekcję malarstwa, mebli, rzeźb, luster, porcelany. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.  

                                                     

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  
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- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 1x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (1x śniadanie, 1x kolacja integracyjna),  

- usługi przewodników, 

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW,  

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (II daniowy) za dodatkową opłatą ok. 35 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


