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Część B  - Organizacja wycieczki – Magiczna Łemkowszczyzna 

Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Stary Sącz, Krosno, Bóbrka, Iwonicz Zdrój, Sękowa, Przełęcz 

Małastowska, Kwiatoń, Wysowa Zdrój, Gorlice, Krynica Zdrój 

 
PROGRAM RAMOWY 

 
Dzień 1 
Podstawienie o gody. 04:30, wyjazd o godz. 05:00 róg Joanitów i Dawida. Przejazd autostradą A4 w 

kierunku Nowego Wiśnicza. Zwiedzanie zamku w Starym Wiśniczu. Zwiedzanie 
wczesnobarokowego zamku z elementami renesansowymi. Następnie przejazd do Lipnicy Murowanej 
i zwiedzanie drewnianego kościoła cmentarnego św. Leonarda, znajdującego się na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Starego Sącza, zwiedzanie średniowiecznej zabudowy miasteczka. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 2 

Śniadanie. Przejazd do Krosna, miasta słynącego z wyrobów z huty szkła. Zwiedzanie miasta i 
Centrum Dziedzictwa Szkła. Przejazd do pobliskiej Bóbrki, zwiedzanie Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Następnie przejazd do Iwonicza Zdrój – 
uzdrowiska położonego w jednej z najpiękniejszych lokalizacji uzdrowisk w Polsce. Zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem, degustacja wód mineralnych, czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
Dzień 3 

Śniadanie, przejazd do Sękowej - zwiedzanie Kościoła św. Filipa i św. Jakuba, wzniesionego na 
początku XVI wieku. Należy do zabytków drewnianych Polski oraz świata - ze względu na wpis na Listę 
UNESCO. Ponadto znajduje się również na szlaku architektury drewnianej województwa 
małopolskiego. Następnie przejazd na przełęcz Małastowską, gdzie znajduje się cmentarz z I 
wojny światowej – jeden z najpiękniejszych cmentarzy wojennych spośród ponad 400, które powstały 

na terenie Karpat, na którym spoczywa 174 żołnierzy. Następnie udamy się do miejscowości Kwiatoń, 

gdzie obejrzymy wpisaną na listę UNESCO, najpiękniejszą w Polsce cerkiew św. Paraskewy. 
Cerkwiew ta jest jedną z najlepiej zachowanych w Polsce. Przejazd do uzdrowiska Wysowa - 
miejscowość znana jest z leczniczych wód mineralnych, które będziemy mogli degustować w parku 
zdrojowym. Powrót do hotelu na nocleg. 
 
Dzień 4 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Krynicy-Zdrój – zobaczymy m.in. dom zdrojowy, 

pijalnia wód leczniczych z degustacją, deptak oraz Muzeum Nikifora. Dla chętnych możliwy wjazd 
nowoczesną kolejką na Jaworzynę Krynicką i podziwianie malowniczej panoramy. Na zakończenie 
wyjazdu zwiedzanie miasta Gorlic: rynek z ratuszem miejskim z wieży którego codziennie w południe 
odgrywany jest hejnał „Beskidzkie Echo”, oraz kamieniczek i urokliwych uliczek. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót do miejsca ustalonego z Zamawiającym około godz. 21.00. 
 
 

CENA ZA OSOBĘ: 595 PLN 

CENA ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA: 23 800,00 PLN 
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Świadczenia zawarte w cenie:    

      -  realizacja programu 

      -  przejazd  (max 7-letnim – kryterium oceny ofert) komfortowym autokarem 

 -  3 noclegi w Hotelach min. *** lub pensjonatach o standardzie min. ***/ minimum 70% pok. 2-

osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe 

-  3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ 

-  3 gorące obiadokolacje  

-  opieka pilota 

-  przewodnik miejscowy 

-  opłaty drogowe, parkingowe, klimatyczne, wjazdowe 

-  koszty rezerwacji grupowych 

-  ubezpieczenie NNW  i  KL       

 

Kieszonkowe na bilety wstępu: 

 Zamek w Starym Wiśniczu – 12 zł 

 Centrum Dziedzictwa Szkła i Piwnice Przedprożne – 23 PLN 

 Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukaszewicza -  12zł,  

 Muzeum Nikifora - 12zł 

 Wjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką – 28 zł 

 Degustacja wód mineralnych – 10 zł 

 

Miejsce zakwaterowania: 

Pensjonat Witoldówka*** 

Bulwary Dietla 10,  

33-380 Krynica-Zdrój 

www.witoldowka-krynica.pl 
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