
Od wielu lat korzystamy z niepowtarzalnej okazji zwiedzania obiektów niedostępnych w ogóle dla turystów, bądź 

możliwych do poznania w znacznie węższym zakresie, a wyjątkowo w maju udostępnianych kompleksowo w ramach 

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturalnego (w br. - XVII. Edycja).  Tym razem dotyczy to dziesięciu niezwykle 

interesujących obiektów prezentowanych podczas dwóch kolejnych weekendów w Krakowie oraz Małopolsce Północnej

 i Zachodniej pod wspólnym hasłem „Był sobie czas”.

 (22) - 23 -24 maja 2015 r.

KSIĄŻ WIELKI - KRAKÓW 

- DALEWICE - JĘDRZEJÓW 

W piątek   wyjazd o 17,00  autokarem z Warszawy z Placu Bankowego.

Zakwaterowanie w trzygwiazdkowym Hotelu „Zameczek” w Ksi ążu Wielkim (dwa noclegi) 

w dwuosobowych pokojach z pełnym w ęzłem sanitarnym. 



W sobotę rano zwiedzanie w Książu Wielkim zabytkowego kościoła parafialnego i wyjazd autokarem do Dalewic w celu poznania 

pierwszego  podczas  tej wycieczki obiektu na szlaku Dni Dziedzictwa  – drewnianego kościoła pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP.

W Krakowie poznamy kolejne obiekty na trasie Dni Dziedzictwa: Ogród Botaniczny i Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium 

Śniadeckiego, a także Collegium Maius – główny budynek obchodzącego jubileusz 650 rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pod opieką jednej z najlepszych krakowskich przewodniczek  - Pani Jolanty Polańskiej poznamy kilka innych miejsc związanych 

z działalnością najstarszej polskiej uczelni.  

W godzinach wieczornych powrót na nocleg do Hotelu „Zameczek” w Ksi ążu Wielkim.

W niedzielę rano zwiedzanie  kolejnego obiektu na szlaku Dni Dziedzictwa - siedziby margrabiów de Gonzaga Myszkowskich (później 

Wielopolskich) - Zamku Mirów  w Książu Wielkim zbudowanego w l. 1585-95 wg projektu słynnego architekta z Florencji Santi Gucciego.

Po przyjeździe do Jędrzejowie wizyta w ostatnim obiekcie na trasie Dni Dziedzictwa – Muzeum Zegarów im. Przypkowskich

oraz w jednym  z najstarszych i czynnych do dzisiaj klasztorów cysterskich w Polsce z pamiątkami po Św. Wincentym Kadłubku. 

Powrót do Warszawy w niedziel ę ok. godziny 19,30  (z uwagi na możliwość drugiej tury wyborów prezydenckich). 

Koszt:  - 300.- zł. (290.- zł. dla emerytów, dzieci, młodzie ży i studentów).   

Uczestnicy wycieczki otrzymaj ą od organizatora MDDK nieodpłatnie starannie przygo towane wydawnictwo 

opisuj ące wszystkie obiekty zwiedzane  w ramach Małopolski ch Dni Dziedzictwa Kulturowego.  

Informacje i zapisy do wyczerpania miejsc – nie dłużej niż do czwartku    23 kwietnia  

w Biurze Podró ży „Imperial” (ul. Ogrodowa 67) – tel. 22 654-89-89 
                            i u  kierownika  wyciec zki  -  Marka  Piaseckiego   (tel. 603 404 213).


