
1 dzieñ: 
Wyjazd o godz. 8:00, przejazd do Sandomierza. Spotkanie z przewodnikiem. 
Zwiedzanie Rynku, spacer uliczkami Starego Miasta, zwiedzanie gotyckiej Katedry, 
spacer obok Collegium Gostomianum, Dom D³ugosza i Zamek Królewski. Przejœcie 
podziemn¹ tras¹ turystyczn¹ (s³ynne lochy z VX, XVI w.), wejœcie na Bramê 
Opatowsk¹ - podziwianie panoramy Sandomierza i okolic. Przejazd do Baranowa 
Sandomierskiego - zwiedzanie "ma³ego Wawelu". 
Przejazd do Pu³aw. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
2 dzieñ: 
Œniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego. 
W programie m.in. Rynek, renesansowe kamienice, Ma³y Rynek, Góra Trzech Krzy¿y, 
Zamek i Baszta, Koœció³ Farny, Koœció³ i Klasztor Franciszkanów, spacer w¹wozami 
na Albrechtówkê i do Miêæmierza. Mo¿liwoœæ zwiedzenia jednego z muzeów do 
wyboru: Kamienica Celejowska (eksponaty z dziedziny archeologii, historii, sztuk 
piêknych), Muzeum Przyrodnicze (przyroda, geologia i historia ca³ego regionu) lub 
Muzeum Sztuki Z³otniczej. Przejazd do oœrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie z oœrodka. Zwiedzanie kopalni krzemienia 
pasiastego. Wyjazd w drogê powrotn¹. Na trasie postój na posi³ek (p³atny we 
w³asnym zakresie). Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
2 noclegi w pokojach z ³azienkami;
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
opiekê pilota; realizacjê programu; 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; wstêpów i lokalnego 
przewodnika - na ten cel nale¿y 
przeznaczyæ oko³o 30 z³. 

23.05 - 25.05.2014

460 z³ 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od 
godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem;
1 obiadokolacjê; ubezpieczenie 
NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: 
wstêpu do laboratorium.

25.05.2014

190 z³ 
+ 20 z³ wstêp 

do Centrum Nauki

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

Centrum Nauki Kopernik 
zosta³o za³o¿one w 2005 w Warszawie, to tu zwiedzaj¹cy mog¹ poznawaæ prawa nauki poprzez 
samodzielne przeprowadzanie doœwiadczeñ na interaktywnych wystawach.  

O godzinie  6.00 wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 (zbiórka 5:45).

Oko³o godziny 12.00 przyjazd do Warszawy.
Zwiedzanie  Centrum Nauki Kopernik:

* zwiedzanie wystawy sta³ej, która sk³ada siê z kilkuset interaktywnych stanowisk  
   umieszczonych w szeœciu galeriach sta³ych
* Teatr Robotyczny 
   znajduje siê przy galerii Korzenie Cywilizacji. Graj¹ w nim trzy RoboTheSpiany, na razie
   tylko dwie sztuki. Robotom g³osów u¿yczyli wybitni polscy aktorzy, 
   m.in. Wiktor Zborowski, Marian Opania czy Piotr Fronczewski.

* Laboratoria (p³atne indywidualnie -  osoba doros³a 18 z³ , dziecko 14 z³) 
tu mog¹ eksperymentowaæ wszyscy, którzy ukoñczyli 13 lat. 
W laboratorium biologicznym publicznoœæ pozna, czym jest m.in. termocykler, zestaw do 
elektroforezy, komora laminarna czy pipeta automatyczna. W pracowni chemicznej 
zwiedzaj¹cy spróbuj¹ wyprodukowaæ wodór, wytworzyæ pr¹d w wyniku reakcji chemicznej oraz 
wytr¹ciæ metale z roztworów i zmydlania t³uszczów. W pracowni robotycznej zbuduj¹ lub 
zaprogramuj¹ swojego robota, a w laboratorium fizycznym przyjrz¹ siê œwiat³u, falom, 
zjawiskom termicznym i akustycznym oraz zbadaj¹ pêdz¹ce cz¹stki elementarne. zwiedzanie 
laboratorium  do  godziny  15:30.

O godzinie 17.00 wyjazd do Krakowa,  obiadokolacja w drodze powrotnej. Przyjazd do 
Krakowa w póŸnych godzinach wieczornych.
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