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PIELGRZYMKA 
 

KAZIMIERZ DOLNY –OPATÓW   –  SW. KRZYŻ – KRZYŻTOPÓR –

BARANÓW SANDOMIERSKI – SANDOMIERZ – JASKINIA RAJ 

 

25-28.04.2022 
 
                                                                      

1 DZIEŃ     

 Godziny poranne - wyjazd z miejsca zbiórki  

KAZIMIERZ DLN. – zwiedzanie -  m.in. kościół farny, rynek, zamek i baszta, góra 

Trzech Krzyży, kościół i klasztor OO. Reformatorów, kamienice Przybyłów, 

kamienica Celejowska, spichlerz. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w ok. Ostrowca 

Świętokrzyskiego. 

 

2 DZIEŃ 

Śniadanie. OPATÓW – m.in. kościół i klasztor oo. Bernardynów z gotyckim 

krucyfiksem z ok. 1400 roku, kolegiata pw. Św. Marcina. Podziemna trasa 

turystyczna. 
ŚW.KRZYŻ - Zespół Opactwa Benedyktyńskiego (Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Św. – najstarsze polskie sanktuarium).    

ZAMEK KRZYŻTOPÓR – zwiedzanie znakomicie zachowanych niegdysiejszej 

rezydencji. Przejazd na obiadokolację i nocleg w ok. Ostrowca Świętokrzyskiego.

               

3 DZIEŃ      

Śniadanie. BARANÓW SANDOMIERSKI – zwiedzanie zamku z przewodnikiem, 

czas wolny w pięknych przypałacowych ogrodach. 

SANDOMIERZ - rynek z renesansowym ratuszem, kamienicą Oleśnickich, domem 

Mikołaja Gomółki, pałac Biskupi, dom Długosza, Katedra, kościół św. Ducha, kościół 
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św. Michała, klasztor Dominikanów i kościół pw. św. Jakuba, zamek. Po południu 

czas wolny. Kolacja integracyjna ze świętokrzyskim wodzirejem (w hotelu) 

 

DZIEŃ 4 

Śniadanie. Przejazd do JASKINI RAJ. Zwiedzimy jaskinię oraz Muzeum 

Neandertalczyka. Po południu powrót na miejsce zbiórki i zakończenie pielgrzymki. 

 

 

Cena 880,- pln.  (przy 35 os. płatnych) obejmuje: 
 

- przejazdy autokarem (DVD, WC, klimatyzacja) 
- 3 noclegi (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami) 
- 3 śniadania 
- 2 obiadokolacje + jedna kolacja integracyjna 
- opiekę pilota 
- ubezpieczenie NNW 
 
 

Na bilety wstępu (Opatów, Św. Krzyż, Krzyżtopór, Baranów Sandomierski, Jaskinie 

Raj) miejscowych przewodników, parkingi należy przeznaczyć  

kwotę ok. 150 pln.  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
 

* program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
** z przyczyn niezależnych od organizatora , EMIRtravel  zastrzega sobie możliwość zmian programu 
***za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów 
wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji 
grupie 

 


