
                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
 „Przemyskie klimaty” – zwiedzanie i relax .. 

Kalwaria Pacławska lub Leżajsk i Jarosław -Przemyśl-Krasiczyn-Łańcut 
 

Dzień 1 

6.00 Wyjazd.  Przejazd do  Kalwarii Pacławskiej –  Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Boskiej, jest 

szeroko znanym miejscem pielgrzymkowym, które ujmuje nie tylko bogactwem obrzędów, tradycji 

ludowej, urodą Pogórza Przemyskiego, ale także pobożnością wschodniego ludu na krańcach 

Rzeczypospolitej. Jest to miejsce omodlone i wpisane w serca pielgrzymów. Od ponad trzech stuleci 
rzesze pielgrzymów śpieszą na Kalwarię, która urzeka pięknem i dostojeństwem. To na Pogórzu 

Przemyskim widać wysokie wieże strzelające w górę, które na rozstaju dróg wskazują drogę pątnikom. 

Na szczycie góry Golgoty wznosi się Sanktuarium z klasztorem, a za rzeką Cedron widnieje Góra 

Oliwna. Wśród lasów rozsiane są kalwaryjskie kaplice połączone dróżkami modlitewnymi 
LUB 

Leżajsk: sanktuarium, klasztor i muzeum Prowincji oo. Bernardynów;  

Muzeum Ziemi Leżajskiej (Ekspozycja Browarnictwa, która znajduje się w jednej z oficyn Dworu 

Starościńskiego. Wystawa przedstawia historię browarnictwa światowego, proces produkcji piwa, 

eksponaty związane z piwowarstwem oraz kufle, etykiety i nagrody które zdobył leżajski browar.); 

Ochel (grobowiec) cadyka Elimelecha 

Jarosław: spacer po mieście (m.in. kamienica – muzeum Orsettich, podziemna trasa 

turystyczna, jarosławskie świątynie) 

Przejazd do Przemyśla. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  

Wieczorem możliwość korzystania z  basenu i sauny. Nocleg. 

Dzień 2 

   Śniadanie. 

8.00 Przejazd do Krasiczyna. Spacer z przewodnikiem po kompleksie zamkowo-

parkowym ( zamek wew ) -  Trasa zwiedzania obejmuje m.in.: dziedziniec zamkowy, kryptę w 

Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski w Baszcie Szlacheckiej, kaplicę zamkową pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny, sale ekspozycyjne.).   

Zwiedzanie Przemyśla: Fort Salis Soglio - zwiedzanie fortu głównego  oraz przemyska 

starówka – rynek z renesansowymi kamienicami, ulica Kazimierzowska, Plac na 

Bramie, Muzeum Dzwonów i Fajek ( wew) , plac niepodległości, mury miejskie, 

kościół karmelitów, katedra greckokatolicka, kościół franciszkanów, katedra 

rzymskokatolicka, Zamek Kazimierzowski.  

Przejazd na Zniesienie – kopiec tatarski i panorama miasta. 

Ok. 19.00  Powrót do hotelu  na obiadokolację i nocleg. 

(za dopłatą 30-40 zł - uzależnione od menu - możliwość zorganizowania uroczystej 

obiadokolacji w stylu ukraińskim) 
 

Dzień 3 

   Wykwaterowanie. Śniadanie. 

Wyjazd z hotelu. Przyjazd do Łańcuta, zwiedzanie z przewodnikiem:  
Pałac – wybudowany w stylu francuskiego baroku. Obecnie słynie z architektury wystroju 

wnętrz, Oranżeria – wybudowana w 1802r z inicjatywy księżnej Elżbiety Lubomirskiej, do dziś mieści 

ogród zimowy, Park – rosną tu dęby, lipy, buki, miłorzęby, platany, tulipanowce, jałowce chińskie, 

magnolie, tuleje, cisy, kasztanowce, Powozownia – wzniesiona w latach 1892-1902, mieści się tu 
największy w Polsce zbiór karet, bryczek, powozów i sań. 

   *Możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu wycieczki w cenie:  25 zł/os  

(zupa, drugie danie, napój)   lub czas wolny na posiłek we własnym zakresie 

Ok 20.30-21.30      Powrót.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 



Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 

siedzeniami 
- zakwaterowanie w hotelu ***  z basenem w Przemyślu. 
„Hotel, który posiada własny basen rekreacyjny oraz gabinety odnowy biologicznej. Basen wyposażony jest w hydromasaż , 

gejzery wodne oraz przeciwfalę, który umożliwia całoroczny aktywny wypoczynek i rekreacje. Na terenie basenu znajduje z 

brodzik z mini zjeżdżalnią dla małych pociech. Obiekt jest przystosowany do wymagań osób niepełnosprawnych i udostępniony 

jest gościom hotelowym, jak również indywidualnym klientom. Na terenie basenu znajduje się Sauna Sauna fińska – sucha o 

niskiej wilgotności z temperaturą powietrza sięgającą nawet 85° – 100°C.” 
- wyżywienie zgodnie z programem 
- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NW  5000 zł 
- VAT 

 

Cena: 405 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  

Cena: 435 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 475 zł/min. 30 os. - max  34 os. płacących  

+dodatkowo  bilety wstępu, przewodnicy miejscowi zgodnie z programem: 70-100* zł/os.  

(*uzależnione od wyboru opcji w programie)  

 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Uwaga: w hotelu za dopłatą 30-40 zł (uzależnione od menu) możliwość zorganizowania uroczystej obiadokolacji  

w stylu ukraińskim 
 

 *możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu wycieczki w cenie: 25 zł/os (zupa, drugie danie, napój)  

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc. 

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  

w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy: 100 zł/os.    

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 

bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 

 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę 

musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie 

podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym 

oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 

postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi 
przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od 

Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki 

znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 

urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach 

morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni 

przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/


Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 

pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma 

prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na 

rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają 

następująco: 

- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 

- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 

- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu 
wycieczki, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  

w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 

poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu 
różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku 

bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez 

Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora 

kosztów. 

 


