Informacje praktyczne dostępne na www.hrbus.pl
NASZE biura:

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/279 05 58
Baza autokarowa – Smolnica tel. 32/235 86 38

HEINZ REISEN
Rynek 13B
44-153 Sośnicowice
tel. / 32 279-05-58 lub 502-568-211
pn – pt: 10.00 – 17.00

GODZINY ODJAZDÓW
Godzina

Miejscowość
KATOWICE
RUDA ŚL. –
WIREK
ZABRZE
GLIWICE
SOŚNICOWICE

Miejsce postoju
PKS, ul. Piotra Skargi
CH Domino, ul. Obrońców
Westerplatte
Pod mostem WPK ul. Goethego
Plac Piastów, ul. Piwna
Zajezdnia autobusowa obok OSP

Chętnie przyjmiemy zgłoszenia grup indywidualnych z możliwością
przyjazdu autokaru po grupę.
Opłatę za wczasy można zrealizować przelewem:
B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d
Bank Pekao S.A O / Gliwice
09 1240 1343 1111 0010 3982 9503
W tytule przelewu prosimy wpisać KRAJ oraz TERMIN wczasów
B.T.K i Z. HEINZ REISEN s.c. jest organizatorem imprezy i jest wpisane do
Rejestru
Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem: 1003.

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/235-86-38
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b, tel: 32/279-05-58

KAZIMIERZ DOLNY + SANDOMIERZ+
ZAMEK KRZYŻTOPÓR
PROGRAM WYCIECZKI 3 dni (2 noce)
1 dzień- wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy autokaru.
Przyjazd do Kazimierza Dolnego około południa,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem ok. 2h, czas wolny
ok. 1h. W godzinach popołudniowych przejazd do
Sandomierza, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas
wolny.
2 dzień – Śniadanie, zwiedzanie Sandomierza z
przewodnikiem trasą „Ojca Mateusza” ok. 2,5 godziny,
rejs statkiem po Wiśle ok. 30 min, czas wolny,
obiadokolacja.
3 dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny w
Sandomierzu, przejazd do Zamku Krzyżtopór +
zwiedzanie, wyjazd w drogę powrotną.

wiedzie spacerowy trakt przez Park Piszczele do Zamku Kazimierzowskiego,
kościołów: św. Jakuba oraz św. Pawła i unikatowego wąwozu Królowej Jadwigi.
Z Hotelu *** można w kilka minut dotrzeć na Sandomierską starówkę.

PROGRAM WYCIECZKI
Turnus

Ilość dni

Termin wycieczki

CENA
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.

1.

3 dni
(2 noce)

14-16.05.2021

580 zł

CENA ZAWIERA :










przejazd autokarem klasy LUX
zakwaterowanie w Hotelu *** w pobliżu starego miasta (obiekt na
wyłączność grupy)
opłatę noclegów
śniadania w formie szwedzkiego stołu + obiadokolacje serwowane
rejs statkiem po Wiśle
przewodnik po Sandomierzu i Kazimierzu Dolnym
Wi-Fi
30 minutowy seans w grocie solnej
Opieka pilota

CENA NIE ZAWIERA :
 Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2zł/osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna.
 Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 2zł/osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna.
 Biletu wstępu na zamek Krzyżtopór 15 zł/osoba

Zaliczka: 10% ceny wycieczki (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek)
Należność za wycieczkę należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata do
całości do 14 dni licząc od daty rozpoczęcia wycieczki.
Kwota zaliczki z powodu odwołania wczasów z powodu pandemii i innych
nieprzewidzianych sił wyższych automatycznie będzie wymieniana na
vouchery – brak możliwości zwrotu gotówki!!

ZAKWATEROWANIE: Hotel*** zlokalizowany jest w centrum miasta Sandomierza
w sąsiedztwie wspaniałego Parku „Piszczele” oraz najcenniejszych zabytkowych
obiektów w Sandomierza. Hotel otoczony jest ciągami pieszymi i jezdnymi, stąd

KAZIMIERZ DOLNY- to fantastyczne miasto malowniczo położone na prawym
brzegu Wisły, w województwie lubelskim, w trójkącie turystycznym Puławy Kazimierz Dolny - Nałęczów. Niewiele jest miast w Polsce o tak specyficznym
klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej starówce pamiętającej odległe czasy. Dzięki
temu Kazimierz Dolny stał się słynnym nadwiślańskim kurortem, chętnie
odwiedzanym przez ludzi zwyczajnych i niezwyczajnych. Unikalny zespół
urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowy Kazimierza został zaliczony do
najwyższej w skali światowej klasy zabytków, tak więc od 1994 roku Kazimierz
Dolny stanowi Pomnik Historii. Cenne obszary przyrodnicze chroni natomiast
Kazimierski Park Krajobrazowy z wydzielonymi rezerwatami.

SANDOMIERZ - miasto o tysiącletniej historii, które leży nad Wisłą na krawędzi
Wyżyny Sandomierskiej, na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi
wąwozami, w otoczeniu soczystej zieleni. Sandomierz to żywy świadek historii i
kultury naszego Państwa i Narodu. Po powstaniu państwa polskiego Sandomierz –
obok Krakowa i Wrocławia – pełnił funkcję sedes regni principales, czyli był główną
siedzibą władcy. Później stał się stolicą Księstwa Sandomierskiego, a następnie
województwa. W murach sandomierskiego zamku podpisany został m.in. akt
elekcyjny Lwowa, zaś w Kamienicy Oleśnickich w 1570 roku zawarto tzw. „zgodę
sandomierską”, na mocy której przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci
czeskich opracowali obowiązujący katechizm. Kres wspaniałości miasta położyły
zabory, które sprawiły, że miasto stało się siedzibą garnizonu, a Wisła od wieków
łącząca, stała się rzeką graniczną. Miasto zostało stolicą diecezji w roku 1818. W
okresie międzywojennym w Sandomierzu planowano siedzibę Centralnego Okręgu
Przemysłowego, ale wybuch wojny przekreślił te plany.

ZAMEK KRZYŻTOPÓR - w Ujeździe to pełna magii i tajemniczości ruina
zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg
i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno
zniszczonym.

