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Kraków i Ojcowski Park Narodowy 2019 

 

PROGRAM RAMOWY -  7 DNI     Termin: 23 – 29.05.2019 r. 

Toruń – Łódź - Wola Kalinowska - Kraków - Ojcowski Park  Narodowy -  Wieliczka - Tyniec - 
Lanckorona - Toruń 

Przypuszczalny koszt – 1100 zł. Cena zawiera: 

1. • transport 

2. • ubezpieczenie 

3. • noclegi 

4. • wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 

5. • bilety wstępów 

6. • opłaty za autostrady, parkingi 

7. • noclegi i wyżywienie dla kierowcy 

              Dzień 1 -  23 maj/ czwartek, Toruń – Łódź - Kraków... 407 km. 

Wyjazd o godz.09:00 z parkingu przy kościele ul. Bażyńskich. 

Łódź (dojazd 180 km.) - Centralne Muzeum Włókiennictwa 

Jedziemy do miejscowości Wola Kalinowska (dojazd 226 km.)   

Nasza baza noclegowa będzie w Skalny Dwór       http://skalnydwor.pl/ 

Wola Kalinowska 132 32-045 Sułoszowa 

Zakwaterowanie.  

Godz. 18:00 – Obiadokolacja. Czas wolny. 

          Dzień 2 -  24 maj/ piątek, Wola Kalinowska - Kraków - Wola Kalinowska... 66 km. 

Godz. 08:00 - Śniadanie. 

Godz. 09:00   wyjeżdżamy na zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (dojazd 29 km.)  

Godz.10:00 - 16:00  zwiedzanie Krakowa 
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Przewodnik: Marcin Szymoniak (były nauczyciel historii, doktorant na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego) 

Wzgórze Wawelskie z Katedrą na Wawelu, dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi, 
dziedziniec arkadowy. (godz.10:00 - 12:00) 

Przejście na Kazimierz i przerwa na kawę.  

Zwiedzanie Kazimierza:  

1. ul. Szeroka - Dom Heleny Rubinstein 

2. Synagoga Remu i Cmentarz Remu 
(ewentualne zwiedzanie wnętrza) 

3. Stara Synagoga  

4. Synagoga Izaaka 

5. Synagoga Tempel 

6. Plac Nowy 

Godz.17:00 obiadokolacja. 

                        Dzień 3 -  25 maj/ sobota, - Kraków - Wola Kalinowska... 56 km. 

Godz. 08:00 - Śniadanie. 

Godz. 09:00  wyjazd na dalsze zwiedzanie Krakowa.  

Idziemy pod Teatr Słowackiego 

Zwiedzamy: Barbakan - Brama Floriańska - Jama Michalika - Rynek Główny - Sukiennice - 
Kościół Mariacki - Collegium Maius  

Godz. 12:00 - wejście do Galerii Malarstwa XIX i XX wieku w Sukiennicach - zwiedzanie - 1godz.  

13.30 - przerwa na obiad i kawę. 

Po południu zwiedzanie Muzeum Podziemi Rynku  

Podziemia Rynku - Ulokowane 4 metry pod ziemią muzeum przybliża ponad 1000 lat historii Krakowa 
– od pierwszego grodu Wiślan aż po współczesność. Godne odnotowania jest to, że wyposażone jest w 
najnowsze zdobycze technologii: 27 projektorów multimedialnych, 98 głośników i 37 monitorów 
dotykowych. Na ekranach plazmowych wyświetlany jest poczet królów polskich. Do środka przechodzi 
się przez kurtynę parową, co pozwala choć trochę poczuć się jak w mieście średniowiecznym. Do 
najcenniejszych skarbów muzeum należą belki ze śladami strzał po najeździe tatarskim w XIII w. czy 
oryginalny fragment drogi z czasów Władysława Łokietka. Można też zobaczyć podziemną część 
starych Sukiennic.  

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI - pełni funkcj ę kinowo-teatralną - możemy zobaczyć sam 
obiekt z zewnątrz, ewentualnie wejść do środka...  

Wracamy do dworku. 

Czas wolny. Dzisiaj jest tutaj wesele, więc będzie głośno - zaopatrzyć się w koreczki do uszu. 

Dzień 4 -  26 maj/ niedziela, - Pieskowa Skała - Ojców  - Wola Kalinowska ... 20 km. 

Godz.08:00 - śniadanie 

Godz. 09:00 jedziemy na zwiedzanie  Ojcowskiego Parku Narodowego . 

Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce. Ta przepiękna kraina leży zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Krakowa. Jest to przedziwna mieszanina gór, lasów, rzek, jaskiń, wąwozów i skalnych 
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ostańców. Prawdziwymi perełkami historii są dwa zamki: w Ojcowie oraz w Pieskowej Skale. 
Punktem charakterystycznym dla parku jest niezwykła forma skalna w formie wielkiej maczugi. Stąd 
wzięła się nazwa – Maczuga Herkulesa. Z Ojcowem związana jest też legendarna historia o królu 
Łokietku, który przed zjednoczeniem Polski po rozbiciu dzielnicowym, podobno ukrywał się w 
okolicznych jaskiniach przed pościgiem króla czeskiego Wacława II. Jedna z nich - Grota Łokietka, 
dziś jest jedną z najczęściej odwiedzanych jaskiń w Polsce i zachwyca turystów swoim układem „sal” 
i formami naciekowymi. 

W planie m.in. spacer Doliną Prądnika, Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herculesa 

Zaczynamy od zwiedzenia Zamku w Pieskowej Skale  - piękny renesansowy zamek z zadbanym 
ogrodem, stojący przy drodze wiodącej do Ojcowa, udostępniony dla turystów przez cały rok.  

Podchodzimy pod Maczugę Herkulesa. 

Zamek w Ojcowie - a właściwie ruiny dawnej warowni, stojące na szczycie wzgórza, zamek w Ojcowie 
udostępniony jest dla turystów. Murowany zamek w Ojcowie stanął tu w XIV wieku za sprawą 
Kazimierza Wielkiego, który nazwał go na cześć swego ojca Łokietka Ojciec u Skały. Dlatego zamek 
nazywany bywa Ociec, a miejscowość nosi nazwę Ojców. 

Godz. 17:00 - Obiadokolacja 

             Dzień 5 -  27 maj/ poniedziałek, - Wieliczka  - Wola Kalinowska... 106 km. 

Godz. 08:00 Śniadanie. 

Godz. 09:00 jedziemy zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce.  

(dojazd  przez  DK94 i A4 – 53 km.- 46 min.) na parking nr 7 ul. Dembowskiego  

                         Szyb Daniłowicza   Kopalnia Soli „Wieliczka”   ul. Daniłowicza 10 

                         Współrzędne GPS: N49o58,966’ E020o03,374’ 

Godz. 10:55 - 13:55 - Zwiedzamy Kopalnię Trasą Turystyczną - Na szlaku zwiedza się ponad 20 
komór, w tym najpiękniejszą Kaplicę św. Kingi. Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne 
jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych 
korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego, że 
do tej pory uroki Trasy turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”, podziwiało już 41,5 
miliona spragnionych przygody turystów z całego świata. 

Średni czas spędzony na szlaku wraz ze zwiedzaniem Muzeum Żup Krakowskich to ok. 3h. 
Fotografowanie i filmowanie wymaga wykupienia zezwolenia w kasach. 

Po zakończeniu zwiedzania idziemy na kawę do Cafe Piano mieszczącej się na Rynek Górny 9 
(dojście na piechotę 350 m.)  

Po wypiciu kawy mamy czas na zrobienie sobie zdjęć na tle niezwykłego malowidła 3D "Solny 
świat". Malowidło 3D w Wieliczce prezentuje solne podziemia, sprawiając realistyczne wrażenie 
„dziury w ziemi”, przez któr ą widzimy zakamarki kopalni. Żyrandole, posadzka i solne zręby 
wydają się być na wyciągnięcie ręki. Istotnym elementem kompozycji jest kaplica św. Kingi, 
nazywana „perłą kopalni soli w Wieliczce”. Obraz ten przedstawia także sylwetki czterech 
górników wychodzących na powierzchnię. 

Godz. 17:00 – Obiadokolacja 
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  Dzień 6 -  28 maj/ wtorek, Tyniec - Stryszów - Lanckorona - Wola  Kalinowska... 144 km. 

Godz. 08:00 - Śniadanie. 

Godz. 09:00 wyjazd na zwiedzanie. 

10:00 - 11:00 - Tyniec (dojazd 36 km.- 40 min).  

Zwiedzanie  Opactwa Benedyktynów z przewodnikiem (czas zwiedzania ok. 1 godz.) 

 

 

Dwór w Stryszowie (oddział Zamku Królewskiego na Wawelu) - dojazd 34 km. Dwór w 
Stryszowie jest wyjątkowym miejscem, od ponad 40 lat pełni funkcję placówki muzealnej. Główną 
atrakcj ą jest stała ekspozycja "Wnętrza dworu polskiego w wieku XIX".  

Następnie jedziemy zwiedzić Lanckoronę (dojazd 9 km.). Jest to malownicza wieś oddalona 
zaledwie o 30 km od Krakowa.  Leży na zboczu góry, dlatego też z Rynku roztaczają się 
niesamowite widoki na poniższe doliny, a nawet odległe miejscowości. Przy dobrej widoczności 
wspaniała panorama odsłania Kalwarię z klasztorem, Kraków czy Babią Górę w Beskidzie 
Żywieckim. 

Lanckorona niewątpliwie jest miejscem z klimatem, pod względem położenia przypomina 
Koniaków, który również leży na zboczu góry i oferuje fantastyczne pejzaże. Natomiast pod 
względem artystycznym przypomina mi Kazimierz Dolny nad Wisłą, bowiem to miejsce również 
upodobali sobie artyści malarze, reżyserzy, miłośnicy fotografii.. 

13:30 - 16:00 Zwiedzamy nieśpiesznie Lanckoronę, idziemy na kawę do Cafe Arka lub Kawiarni 
Czarna Owca 

Zabytki w Lanckoronie:  

- Kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, stojący przy Rynku, obecny kształt 
świątynia zyskała w XVI wieku 

- XIX-wieczne domy przy Rynku, często drewniane i klimatyczne, Rynek w Lanckoronie jest 
bardzo oryginalny i ciekawy, wznosi się ku górze, ku górującemu kościołowi, a przy nim 
przycupnęły właśnie niewysokie domy tworzące malowniczy zespół, przypominający minione 
wieki 

- Ruiny zamku w Lanckoronie - na szczycie Góry Lanckorońskiej zachowały się ruiny budowli z 
XIV wieku, powstałej za sprawą Kazimierza Wielkiego, do zamku można dojść idąc uliczką w 
górę, za kościołem 
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- Kapliczki w Lanckoronie 

Wracamy do dworku.      

Godz. 17:00  - obiadokolacja 

 

Dzień 7 -  29 maj/ środa, Wola Kalinowska - Toruń ... 397 km. 

Godz.08:00 - śniadanie 

Godz. 09:00 opuszczamy dworek i ruszamy w drogę powrotną  

Na trasie obiad w Gospoda u Młynarza, Stefana Okrzei 77, 87-800 Gmina Włocławek  

Ruszamy w drogę powrotną do Torunia. 

 

 


