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STUDIO
NOCLEGI

WYCIECZKA JEDNODNIOWA
Kazimierz Dolny
Zwiedzanie Kazimierza:
ź

ruiny zamku z XIVw. i baszty z XIIIw.

ź

Góra 3 Krzyży – punkt widokowy na miasto i
dolinę Wisły

ź

kościół farny – perełka architektury gotycko
renesansowej, bogate wyposażenie z
najstarszymi organami w Polsce

ź

Mały Rynek - centrum dawnej dzielnicy
żydowskiej z jatkami

ź

i synagogą

ź

Kościół i klasztor franciszkański

ź

Duży Rynek i ul. Senatorska - renesansowe
kamienice z XVIIw.

ź

Rejs statkiem po Wiśle (ok. 1 godz.) – warto!

rozszerzyć o wybrane z następujących
propozycji:
ź

zwiedzanie Muz. Przyrodniczego - wystawy
stałe: „Przełomowa Dolina Wisły”, „W wąwozach
lessowych”, „Tajemnice wymarłego świata”
(skamieniałości morza kredowego), „Kazimierski
Park Krajobrazowy”, „Formacje roślinne KPK”
oraz mrowisko, pasieka pszczela i akwarium z
rybami z Wisły.

ź

muzeum w willi Marii i Jerzego Kuncewiczów

ź

Muz. Złotnicze (unikalna kolekcja sreber
kultowych i użytkowych od średniowiecza po
współczesność z ciekawym zbiorem „judaików”,
plakietek wotywnych oraz współczesnej biżuterii
artystycznej),

ź

cmentarz żydowski z pomnikiem „Ściana Płaczu”
(symbolika macew i zwyczaje pogrzebowe
Żydów),

ź

dojazd i zwiedzanie wąwozu „Korzeniowy Dół”
(unikalna głębocznica lessowa o pionowych
ścianach wys. 5-7m, na których niesamowite
kształty tworzą zwisające korzenie drzew),

ź

dojazd na punkt widokowy na „Albrychtówce” (ze
wzgórza b. ładny widok na Mięćmierz, wioskę
rybacką z Xvw.- żywy skansen z odnowioną
zabytkową zabudową wiejską, przerobioną na
domki letniskowe oraz na dolinę Wisły, Janowiec i
Równinę Radomską, a także rezerwat ptasi
„Krowią Wyspę” z lęgowiskami wielu gatunków
ptactwa, gdzie ciekawostką ornitologiczną jest
stanowisko ostrygojada),

Plus trasa pieszo - autokarowa do wyboru:
- trasa 1:
dojazd i zwiedzanie wąwozu „Korzeniowy Dół”
(unikalna głębocznica lessowa o pionowych ścianach
wys. 5-7m, na których niesamowite kształty tworzą
zwisające korzenie drzew)
- trasa 2:
muzeum w willi Marii i Jerzego Kuncewiczów
zejście wąwozem lessowym (ciekawostka
przyrodnicza Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego) do ul. Czerniawy
cmentarz żydowski z pomnikiem „Ściana Płaczu”
(symbolika macew i zwyczaje pogrzebowe Żydów)
- trasa 3:
dojazd na punkt widokowy na „Albrychtówce” (ze
wzgórza b. ładny widok na Mięćmierz, wioskę
rybacką z Xvw.- żywy skansen z odnowioną
zabytkową zabudową wiejską, przerobioną na domki
letniskowe oraz na dolinę Wisły, Janowiec i Równinę
Radomską, a także rezerwat ptasi „Krowią Wyspę” z
lęgowiskami wielu gatunków ptactwa, gdzie
ciekawostką ornitologiczną jest stanowisko
ostrygojada)
Zwiedzanie Kazimierza poza tzw. standard można

