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II OLIMPIADA WIEDZY 0 TURYSTYCE 
Etap okręgowy — zadanie praktyczne 

Informacje wprowadzające 
1. Materiały obejmują: ARKUSZ z treścią  zadania i załącznikami (w tym 6, 7 i 8 do wypełnienia). 
2. Sprawdź, czy ARKUSZ zawiera 8 stron oraz czy wszystkie materiały są  czytelne i czy nie zawierają  błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny 

brak stron lub inne usterki w materiałach zgłoś  Przewodniczącemu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 
3. Zapoznaj się  z treścią  zadania oraz załączoną  do niego dokumentacją. 
4. Rozwiązanie obejmuje opracowanie szczegółowego programu oraz sporządzenie arkusza kalkulacyjnego kosztów imprezy turystycznej, 

a także wyszukanie na planie Kazimierza Dolnego punktów widokowych i zaproponowanie trasy przejścia grupy między nimi w trakcie 
zwiedzania miasta, zgodnie z zamówieniem klienta. 

5. Zadanie rozwiązuj od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą  do pracy, obwiedź  linią  i oznacz słowem 
BRUDNOPIS. Wtedy nie będą  podlegały ocenie. 

6. Rozwiązane zadanie przekaż  członkowi Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

Pamiętaj! Czas przeznaczony na wykonanie testu 1 zadania praktycznego wynosi 150 minut. 

Powodzenia! 
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

Treść  zadania 

Uczniowie i dyrekcja Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej, w ramach projektu Polska literatura iii/m. zaprosili do Polski 

grupę  18 studentów polonistyki (12 kobiet i 6 mężczyzn) i ich wykładowcę  (kobietę) z Universitat Hamburg w Niemczech. 0 organizację  
wspólnego pobytu studentów i uczniów poproszone zostało biuro turystyczne, którego jesteś  pracownikiem. Celem imprezy jest 

zaprezentowanie potencjału polskiej turystyki literackiej i filmowej. Impreza turystyczna potrwa 4 dni, od 7 maja 2020 r. (czwartek, godzina 

8.00) do 10 maja 2020 r. (niedziela, godzina 20.00). Przewodnik turystyczny spotka się  z grupą  niemiecką  w miejscowości Wiślica (woj. 

świętokrzyskie) 7 maja 2020 r. o godzinie 8.00. Do grupy studentów dołączy wówczas polska młodzież, tj. 9 uczniów liceum (5 kobiet i 4 mężczyzn) wraz 

z opiekunem (mężczyzną). Zakończenie imprezy turystycznej zostało zaplanowane w dniu 10 maja 2020 r. pożegnalną  kolacją  od godziny 18.00 

w Nalęczowie na terenie obiektu noclegowego W drzewach. Jako pracownik biura turystycznego zostałeś  poproszony o przedstawienie 

szczegółowego programu imprezy, kosztu przypadającego na jednego uczestnika oraz zaproponowanie trasy przejścia między punktami 

widokowymi w Kazimierzu Dolnym podczas jego zwiedzania. 

Wytyczne Liceum Filmowego w Warszawie dla organizatora imprezy turystycznej: 

• 7.05.2020 r., godz. 8.00 — 8.30, Wiślica — spotkanie grupy polskiej z niemiecką; 

• 7.05.2020 r., zwiedzanie miejsc związanych z Janem Długoszem, Mikołajem Rejem oraz Henrykiem Sienkiewiczem; 

• 7.05.2020 r., godz. 20.00, Czarnolas — spotkanie literackie; 

• 8.05.2020 r., po obiedzie 3-godzinne zwiedzanie Kazimierza Dolnego; 

• 8.05.2020 r., godz. 19.00 — 22.00, Kazimierz Dolny — udzial w festiwalu filmowym Inspiracje literackie, Kino plenerowe, ul. Senatorska 21; 

• 9.05.2020 r. godz. 9.00— 13.00, Kazimierz Dolny — warsztaty filmowe, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12; 

• 9.05.2020 r. po obiedzie 4-godzinne zwiedzanie Kazimierza Dolnego, połączone z przejściem do punktów widokowych miasta; 

• 9.05.2020 r., wieczorem po kolacji, wycieczka po wąwozie lessowym w Kazimierzu Dolnym; 

• 10.05.2020 r., godz. 14.00— 16.00, Nalęczów — Majówka z Panem Prusem i Narodowe Czytanie w Parku Zdrojowym; 

• 10.05.2020 r., Nałęczów — zwiedzanie pałacu Małachowskich, Muzeum Bolesława Prusa i Muzeum Stefana Żeromskiego; 

• 10.05.2020 r., godz. 18.00, Nalęczów — pożegnalna uroczysta kolacja na terenie obiektu noclegowego W drzewach; 

• warsztaty muzealne trwające 1,5 godziny; 

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym; 

• wyżywienie: 3 posiłki dziennie od obiadu w dniu przyjazdu do kolacji włącznie w dniu wyjazdu (godziny posiłków: śniadanie 8.00 — 9.00, 

obiad 13.00— 14.00, kolacja 18.00— 19.00, uroczysta kolacja 18.00 —20.00). 

Opracuj szczegółowy program imprezy turystycznej, uwzględniający przedstawione wytyczne, zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych 

na trasie wycieczki, sporządź  arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy oraz wyszukaj na planie Kazimierza Dolnego punkty widokowe 1 zaproponuj 

trasę  przejścia między nimi w trakcie zwiedzania, zgodnie z zamówieniem klienta. 

Do wykonania zadania wykorzystaj następujące załączniki: 

Załącznik 1. Wykaz atrakcji turystycznych wybranych miejscowości wraz z godzinami otwarcia i cenami biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

Załącznik 2. Ustalenia z kontrahentami, z którymi współpracuje biuro turystyczne, oraz inne dane potrzebne do rozwiązania zadania 

Załącznik 3. Oferta noclegowa i gastronomiczna 

Załącznik 4. Wybrane odległości pomiędzy miejscowościami 

Załącznik 5. Mapa drogowa do zadania 

Uzupełnij: 

Załącznik 6. Szczegółowy program imprezy turystycznej 

Załącznik 7. Plan Kazimierza Dolnego 

Załącznik 8. Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy turystycznej 

L" 

UNIWERSYTET 
ŁÓDZKI 

  

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana 

ze grodków Ministerstwa Edukacji Narodowej INSTYTUT 

GEOGRAFII MIAST 

I TURYZMU 

Uniwersytet Łódzin 

MINISEEKSI.Wi 
EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 



GODZINY OTWARCIA—W MIESIĄCACH: 
V—VIII — od wtorku do piątku 8.00-16.00; sobota I niedziela 10.00-19.00; 
IX—IV — od wtorku do piątku 8.00-16.00; sobota i niedziela 9.00-16.00; 
w poniedziałki muzeum jest nieczynne; 
park muzealny czynny codziennie do zmierzchu. 
Spotkania literackie ze zwiedzaniem muzeum od godz. 20.00w każdy czwartek (wstęp wolny). 

BILETY WSTĘPU: 
normalny 10,00 zł/os.; ulgowy 8,00 zł/os.; 
lekcja muzealna 7,00 zł/os., czas trwania 60 min.; 
Warsztaty 7,00 zł/os. (wyłącznie w godzinach 

9.00-12.00), czas trwania 60 min.; 
sobota dniem bezpłatnym. 

GODZINY OTWARCIA — W MIESIĄCACH: 
V—IX — od poniedziałku do piątku 9.15-18.00; 

w soboty, niedziele i święta 10.15-19.00; 
IV—X — codziennie 9.15-17.00; 
XI—Ill — codziennie 10.00-16.00 

BILETY WSTĘPU: 
5,00 zł  (obejmuje wejście na Zamek i Basztę); 
wstęp wolny — piątki I soboty w maju; 
osoby z niepe1nosprawnością  po okazaniu dokumentu —wstęp wolny; 
przewodnicy turystyczni po okazaniu uprawnienia —wstęp wolny. 

Zalacznik 1.  Wykaz atrakcji turystycznych wybranych miejscowości wraz z godzinami otwarcia i cenami biletów wstępu do obiektów. 

1) Czarnolas — wieś, w której znajduje się  Muzeum Jana Kochanowskiego — Dwór Czarnoleski (klasycystyczny dworek z XIX w.) stojący w miejscu 
dawnej siedziby poety Jana Kochanowskiego (1530— 1584). Dworek otacza park, w którym umieszczono symboliczny sarkofag Urszuli, córki poety. 

2) Kazimierz Dolny nad Wisłą, zwany matą  perk  renesansu, znany z wielu zabytków oraz jako mekka kulturalna i miejsce wypoczynku wielu 
artystów. Z wielu punktów miasta rozpościerają  się  malownicze widoki. Nakręcono w nim takie filmy i seriale jak:Akademia Pana Kleksa oraz Podróż  za 
jeden uśmiech, Wyspa zioczyńców, Na dobrej no złe czy Braciszek. Do najważniejszych atrakcji miasta zalicza się: 

• Rynek z zabytkowymi kamieniczkami (1) w stylu renesansu naiwnego. Najsłynniejsze punkty przy rynku i okolicach to: kamienice Przybytów 
z 1618 r., Dom Górskiego, Kamienica  Biala,  Kamienica Celejowska — obecnie siedziba Muzeum Regionalnego (wzniesiona w 1635 r. nazywana też  
Pod świętym Bartlomiejem lub Kamienicą  Czarną). 

• Studnia (2) zlokalizowana w centrum Rynku — zabytkowy zdrój uliczny (obecny wygląd pochodzi z 1913 r.). 
• Kościół  św. Jana Chrzciciela i św. Bartlomieja (3), kościół  farny, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 r. I rozbudowany 

w stylu renesansowym w latach 1610 — 1613. Znajduje się  na trasie Szlaku Renesansu Lubelskiego. 

GODZINY OTWARCIA: 
dni powszednie: sezon letni 10.00-17.00; sezon zimowy 14.00-16.00; w niedziele i święta 14.00-17.00. 
Podczas trwania mszy św., pogrzebów, ślubów, nabożeństw, katechez oraz 30 min. przed ich 
rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania fary. 

Wstęp do kościoła 
jest bezpłatny. 

  

• Kościół  Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1589 r. i Idasztor Reformatów z lat 1638-1668 (4). Zespól otacza mur z 1 polowy XVIII w. 
W 1627 r. przy kościele osiedlili się  franciszkanie — reformaci, którzy stopniowo powiększali świątynię. W 1956 r. w klasztorze powstało 
muzeum, którego eksponaty obejmują  rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza. 

• Maly  Rynek (5), zwany placem Targowym (od miejsca handlu), zlokalizowany był  w części miasteczka zamieszkiwanej w przewadze przez ludność  
żydowską. 

• Jatki (6) znajdują  się  przy Małym Rynku. Od XVI w. w miejscu tym odbywał  się  rytualny ubój i handel mięsem spożywanym przez religijnych 

Żydów. Obecny wygląd jatek jest wierną  rekonstrukcją  budynku wzniesioną  w początkach XIX w. 

• Synagoga (7) datowana na 1557 r. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej odbudowana i gruntownie wyremontowana w 1953 r. 

z przeznaczeniem na salę  kina Wisła (czynnego do 2003 r.), bez odtwarzania dekoracji malarskich. Obecnie w dawnej sali modlitw 

urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym, a boczne pomieszczenia wykorzystywane są  jako pokoje do wynajęcia. 

• Kazimierska dzwonnica (8), zlokalizowana przy wylocie ul. Zamkowej, spalona niemal całkowicie w 1853 r. Obecny wygląd pochodzi 

z 1886 r. kiedy to odbudowano ją  na pozostałościach średniowiecznej wieży i przeznaczono na budynek mieszkalny. 

• Zamek (9) z XIV—XVI w. wraz z wieżą  strażniczą, tzw. Basztą  (10) z XIII w., zabytki średniowiecznej architektury obronnej. Obecnie obiekty są  
zabezpieczone w formie trwalej ruiny i udostępnione dla ruchu turystycznego. 

• Góra Trzech Krzyży (11) charakterystyczne wzniesienie górujące nad Kazimierzem Dolnym. Trzy proste strzeliste krzyże na jej szczycie 

upamiętniają  ofiary epidemii cholery z 1708 r. 

GODZINY OTWARCIA: 
codziennie 8.00-21.00 

BILETY WSTĘPU: 
wstęp wolny — piątki i soboty w maju; 
pozostały okres w roku: 4,00 zł/os.; grupa (powyżej 10 osób) 3,00 zł/os. 

  

• Dom Kuncewiczów (12) (Kuncewiczówka lub Willa pod Wiewiórką  Marii I Jerzego Kuncewiczów) przy ul. Małachowskiego 19 to obecnie 

literacki oddział  Muzeum Nadwiślańskiego. Wzniesiony w 1936 r. dla pisarki i jej męża prawnika, literata oraz polityka. 

GODZINY OTWARCIA—W MIESIĄCACH: 
V—IX codziennie 9.00-17.00; 
X—IV codziennie 9.00-16.00 

BILETY WSTĘPU: 
normalny 6,00 Nos., ulgowy 4,00 zł/os.; 
lekcja muzealna 60,00 zł/grupa, czas trwania 60 min.; 
uczestnicy lekcji muzealnych obowiązani są  do wykupienia jednorazowych biletów wstępu. 

  

• Stary cmentarz żydowski zlokalizowany przy ul. Czerniawy. Znajduje się  tam ściana płaczu (na wzór jerozolimskiej) wybudowana z macew, 

czyli żydowskich płyt nagrobnych, którymi Niemcy kazali wybrukować  teren żydowskiego getta w Kazimierzu podczas II wojny światowej. 

Ściana ma charakterystyczne pęknięcie, które dzieli ją  na dwie części. Na jednej stronie znajdują  się  macewy z grobów kobiet, na drugiej 

z grobów mężczyzn. 
• Korzeniowy Dół, wąwóz lessowy z rosnącymi na skarpie starodrzewami z odsłoniętym częściowo systemem korzeniowym. Ma długość  

ok. 500 m i przebiega nim szlak turystyczny. ściany wąwozu dochodzą  miejscami do wysokości około 4 m. Szczególnego uroku nabiera 
spacer po wąwozie o zmroku z pochodniami. 

• Wąwóz Małachowskiego, o długości ok. 400 m, prowadzący m.in. do Kuncewiczówki, a dalej do płyty upamiętniającej śmierć  hrabiego 

Juliusza Małachowskiego, dowódcy Batalionu Strzelców Sandomierskich. 

• Wąwóz Czerniawy o długości ok. 900 m, po którego dnie przebiega ul. Czerniawy. Na obszarze wąwozu znajduje się  cmentarz żydowski. 
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GODZINY OTWARCIA PAŁCU MAŁACHOWSKICH I MUZEUM BOLESŁAWA PRUSA: 
Od środy do niedzieli 9.00-16.00. 
Czas zwiedzania ok. 1 godzina. 

BILETY WSTĘPU: 
normalny 3,50 zł/os.; ulgowy 2,50 zł/os.; 
grupowy (powyżej 10 osób) 2,00 Nos. 

GODZINY OTWARCIA: 
od środy do niedzieli 10.00-18.00; 
w poniedziałki nieczynne. Czas zwiedzania ok. 1 godziny. 

BILETY WSTĘPU: 
normalny 3,50 Nos.; ulgowy 2,50 Nos.; grupowy (powyżej 10 osób) 2,00 Nos. 
Lekcja muzealna 60,00 zł/grupa, czas trwania 60 minut. 

3) Nagłowice — wieś  związana z życiem i twórczością  Mikołaja Reja (1505 — 1569). Obecny Dworek Mikołaja Reja wybudowany ok. 1800 r. mieści 
m.in. Muzeum Mikołaja Reja. W parku otaczającym dworek rosną  dęby sadzone przez Reja. 

GODZINY OTWARCIA — W MIESIĄCACH: 
V—IX — od poniedziałku do soboty 8.00-16.00; niedziela I święta 9.00-17.00; 
X—IV — od poniedziałku do soboty 8.00-16.00 
Czas zwiedzania ok. 1 godziny.  

BILETY WSTĘPU: 
normalny 5,00 zł/os.; 
ulgowy 3,00 Nos. 

  

4) Naięczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu leczniczym wyłącznie kardiologicznym. Wśród ważniejszych atrakcji miasta należy wymienić: 
• Park Zdrojowy zlokalizowany w centrum miasta na obszarze około 20 ha, założony pod koniec XVIII w. Drzewostan parku, starannie 

dobierany i pielęgnowany przez ponad 200 lat, jest chlubą  nałęczowskiego uzdrowiska. W drugi majowy weekend Park Zdrojowy gości 
Majówkę  z Panem Prusem. W godzinach 14.00-16.00 aktorzy przebrani w stroje z epoki spacerują  po uzdrowisku. Aktor wcielający się  
w postać  Bolesława Prusa jeździ na stuletnim bicyklu, przemierzając parkowe aleje w towarzystwie cyklistów z Historycznego Towarzystwa 
Sportowego w Warszawie. W tym samym czasie, w ramach akcji Narodowe Czytanie, pod pomnikiem Stefana Żeromskiego odbywa się  
coroczne wspólne czytanie fragmentów jednego z jego dzieł. W 2020 r. będzie to Przedwiośnie. 

• Pałac Małachowskich zbudowano w XVIII w., a dwukrotnie przebudowywano w XIX i XX w. Na parterze budynku część  pomieszczeń  
zajmuje Muzeum Bolesława Prusa. Pierwsze piętro zostało przeznaczone na działalność  kulturalno-oświatową, a drugie piętro na pokoje 
gościnne. Przed wejściem do pałacu stoi ławeczka Prusa. Muzeum Bolesława Prusa to jedyne w Polsce muzeum pisarza. Powstało w 1961 
r. w salach na parterze pałacu Małachowskich. W pałacu Prus napisał  pierwsze rozdziały Lalki i szereg artykułów do Kronik tygodniowych 
ukazujących się  w Nalęczowie, wychwalając zalety zdroju, co zapoczątkowało modę  na to uzdrowisko. 

• Muzeum Stefana Żeromskiego — dom w stylu zakopiańskim powstały w 1905 r to dawna letnia pracownia pisarza. Zbiory tego jednego 
z najstarszych muzeów literackich w Polsce (1928 r.), stanowią  autentyczne wyposażenie pracowni pisarza. Zachowały się  w nienaruszonym 
stanie meble, obrazy, pamiątki osobiste, fotografie I bibeloty. W ogrodzie znajduje się  mauzoleum Adama, syna Żeromskich. 

• Stare Łazienki to dawne Łazienki żelaziste wzniesione w latach 1817-1820. Kąpieli zażywali tu książę  Adam Kazimierz Czartoryski i biskup 
łucki Kacper Cieciszowski. Rozbudowane pod koniec XIX w, spalone podczas II wojny światowej, zostały odrestaurowane w latach 60. XX w. 

• Dom Zdrojowy — działają  w nim trzy ujęcia wody mineralnej ze źródeł  Celińskiego, Miłość  oraz odwiertu górniczego Barbara. Palmiarnia 
mieści wystawę  rzeźb Postacie Nałęczowa związanych z historią  uzdrowiska. 

• Aleja Artystów w Nalęczowie z 16 glinianymi tablicami z odciśniętymi dłońmi m.in. Jana Kantego Pawluikiewicza, Tadeusza Boruty, 
Andrzeja Antoniego Widelskiego i Mieczysława Olszewskiego. 

5) Oblęgorek — wieś, w której znajduje się  Muzeum Henryka Sienkiewicza (1846-1916). Dworek niegdyś  był  posiadłością  Sienkiewicza przekazaną  
mu jako dar od narodu z okazji jubileuszu pracy artystycznej. Autor napisał  tu kilka swoich dziel m.in. W pustyni i w puszczy. 
Po II wojnie światowej rezydencja zamieniła się  w muzeum biograficzne pisarza. 

GODZINY OTWARCIA—W MIESIĄCACH: 
IV—X od wtorku do niedzieli 9.00-17.00 (ostatnie wejście 16.00); 
XI—Ill od wtorku do niedzieli 8.00-16.00 (ostatnie wejście 15.00). 
Czas zwiedzania ok. 1 godziny. 

BILETY WSTĘPU: 
indywidualny: normalny 10,00 Nos.; ulgowy 6,00 Nos.; 
grupowy (powyżej 15 osób): 5,00 Nos.; 
lekcja muzealna 4,00 Nos., czas trwania 60 min. 
Bezpłatny wstęp na ekspozycję  stalą  w niedzielę. 

  

6) Puławy — miasto, w którym znajduje się  Pałac Czartoryskich, a w nim zlokalizowane jest Muzeum Czartoryskich ze zbiorami przypominającymi 

o doniosłej roli mecenatu artystycznego i naukowego rodu oraz skarby z kolekcji Fundacji Czartoryskich w Krakowie. Wokół  pałacu zachowany jest 

park w stylu angielskim. Znajdują  się  w nim zabytki klasycystyczne jak Pałac Marynki, Domek Grecki i Gotycki, świątynia Sybilli (pierwsze w Polsce 

muzeum narodowe powstałe w 1801 r.) czy Brama Rzymska. Miasto stało się  planem filmowym produkcji wojennej  pt.  Mroki czarnego lasu. 

GODZINY OTWARCIA PAŁACU i MUZEUM CZARTORYSKICH —W MIESIĄCACH: 
IV— X (sezon letni) codziennie 9.00-17.00; 
XI—III (sezon zimowy) codziennie 9.00-16.00; 
w sezonie letnim udostępnione są  do zwiedzania obiekty parkowe. 
Kasa biletowa zamykana jest godzinę  przed zamknięciem ekspozycji. 
Zwiedzanie pałacu i ogrodów ok. 1,5 godziny. 

BILETY WSTĘPU: 
normalny 15,00 zł/os.; ulgowy 10,00 Nos.; 
grupowy (powyżej 10 osób) 8,00 zł/os.; 
warsztaty muzealne 150,00 zł/grupa — czas trwania 1,5 godziny; 
bezpłatny wstęp w poniedziałek. 

  

7) Wiślica — jedna z najstarszych miejscowości w Polsce. Atrakcją  miejsca jest Kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z połowy XIV w. 
Z Wiślicą  związany jest polski kronikarz Jan Długosz (1415-1480). W 1440 r. Jan Długosz był  kustoszem kolegiaty wiślickiej i ufundował  kościół, 
dom dla 12 kanoników oraz 12 wikariuszy, a także dzwonnicę. Obecnie w Domu Długosza mieści się  plebania i Muzeum Archeologiczne. 

GODZINY OTWARCIA DOMU DŁUGOSZA — W MIESIĄCACH: 
XI—Ill — tylko od środy do niedzieli 8.30-16.30; IV—X— tylko od środy do niedzieli 10.00-18.00 
Czas zwiedzania ok. 1 godziny.  

BILETY WSTĘPU: 
5,00 Nos. 
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Zafacznik 2. Ustalenia z kontrahentami, z którymi współpracuje biuro turystyczne, oraz inne dane potrzebne do rozwiązania zadania. 

1) Ubezpieczenie obowiązkowe dla uczniów, studentów i opiekunów wynosi 5,00 zł/os./dzień. 
2) Przez całą  imprezę  (łącznie z noclegami) grupie towarzyszy przewodnik turystyczny otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł/dzień. 

Przewodnik ma zapewniony bezpłatny nocleg, wyżywienie I wstęp do wszystkich atrakcji. 
3) Początek imprezy — w godzinach porannych spotkanie w Wiślicy, zakończenie — kolacja pożegnalna w Nalęczowie. 
4) Dojazd niemieckiej i polskiej grupy do Wiślicy realizowany jest poza zleceniem kontrahenta. Dojazdu nie należy uwzględniać  w programie. 
5) Transport autokarem 32-osobowym z firmy przewozowej: Usługi Autokarowe Busko wianka, ul. Zdrojowa 5, 28-100 Busko Zdrój. 

Koszt transportu 4,50 z1/1 km przebiegu. Obsługa przez 1 kierowcę. Koszt zakwaterowania i wyżywienia kierowcy wliczono w cenę  transportu. 
6) Zakładane wydatki na parkingi to 100,00 zł/impreza. 
7) Młodzież  liceum oraz studenci z Niemiec korzystają  ze zniżek do zwiedzanych obiektów, według stawek przysługujących uczniom I studentom. 
8) Marta biura turystycznego wynosi 11%. 
9) Koszt imprezy na 1 uczestnika winien obejmować: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, usługi przewodnika turystycznego, 

program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów i atrakcji. 
10) Wszystkie zamieszczone w zadaniu ceny są  cenami brutto. 

Zafacznik 3. Oferta noclegowa i gastronomiczna 

Dom Wczasowy Iga, Nalęczów, ul. Nowa 7A. Obiekt w dniach 7-10 maja 2020 r. oferuje wyłącznie 10 pokojów 3-os. I 10 pokojów 4-os. ze 
wspólnymi łazienkami. Cena osobodnia dla grup wynosi 75,00  it  i obejmuje nocleg, śniadanie, obiad, kolację  oraz korzystanie ze wszystkich 
atrakcji obiektu (2 stoły do  ping  ponga, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko). Pierwsze świadczenie to kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnie — 
śniadanie. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00w dniu następnym.  

Hostel  Zamkowy, Kazimierz Dolny, ul. Nadrzeczna 1. Obiekt posiada 40 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami w strukturze: 2 pokoje 
1-os. (60,00 zł/os.), 8 pokojów 2-os. (55,00 zł/os.), 2 pokoje 3-os. (50,00 z1/os.), 4 pokoje 4-os. (45,00 zł/os.). Cena obejmuje nocleg ze śniadaniem. 
Restauracja oferuje dania kuchni polskiej. Ceny posiłków w Nos.: obiad 30,00, kolacja 25,00. Na terenie hostelu funkcjonuje siłownia, boisko do 
gier zespołowych — siatkówki i koszykówki. Obiekt zapewnia bezpłatny nocleg i wyżywienie dla pilota wycieczek/przewodnika turystycznego. 
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00w dniu następnym. 

Hotel  loft,  Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2. Obiekt posiada 29 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami w strukturze: 2 pokoje 1-os., 
3 pokoje 2-os. i 7 pokojów 3-os. Cena noclegu dla grup to 70,00 Nos. Restauracja specjalizuje się  w potrawach kuchni staropolskiej. Ceny 

posiłków: śniadanie 25,00 Nos., obiad 45,00 zł/os., kolacja 35,00 zł/os., obiadokolacja 40,00 Nos. Obiekt zapewnia bezpłatny parking dla gości 

hotelowych. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00w dniu następnym. 

Obiekt noclegowy W drzewach, Natęczów, ul. Klonowa 2. Obiekt oferuje 30 apartamentów w cenie 300,00 zł/apartament/doba, do wykorzystania 

maksymalnie przez 2 osoby. Wynajmowanie apartamentów jest możliwe tylko na jedną  dobę. Gastronomia wyłącznie dla gości po wcześniejszym 

zamówieniu positku. Ceny posiłków: śniadanie 25,00 zł/os., kolacja 35,00 Nos., uroczysta kolacja 80,00 zł/os. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 

do godz. 12.00w dniu następnym. 

Pensjonat Pod lipq, Czarnolas, al. Lipowa 14. Obiekt posiada 58 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami w strukturze: 7 pokojów 1-os. 

(60,00 z1/os.); 18 pokojów 2-os. (50,00 0/os.); 5 pokojów 3-os. (45,00 zł/os.). Restauracja specjalizuje się  w potrawach kuchni polskiej. Dla grup 

powyżej 10 osób oferuje: śniadanie 20 Nos., obiad 35,00 Nos., kolacja 35 Nos. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 w dniu 

następnym. 
Restauracja Bulwary, Kazimierz Dolny, ul. Bulwary 1. Oferuje obiad dla grup po 30,00 zł/os. 

Restauracja Nad Wisfq, Puławy, ul. Parkowa 10. Oferuje obiad dla grup po 25,00 zł/os. 

Restauracja Termy Pałacowe, Natęczów, al. Małachowskiego 5. Oferuje tradycyjne polskie potrawy oraz dania kuchni regionalnej. Ceny posiłków 

dla grup: śniadanie 20,00 Nos., obiad 40,00 zł/os., kolacja 35,00 zł/os. 

Zajazd U Mikołaja, Oblęgorek, ul. Długa 2. Obiekt dysponuje 28 miejscami noclegowymi w pokojach z łazienkami w strukturze: 3 pokoje 1-os., 

2 pokoje 2-os., 3 pokoje 3-os., 3 pokoje 4-os. Koszt miejsca noclegowego to 50 21/os. Obiekt posiada restaurację  z posiłkami w cenie w Nos.: 

śniadanie 20,00; obiad 25,00; kolacja 25,00; obiadokolacja 30,00. Bezpłatne wyżywienie dla 2 opiekunów i pilota wycieczek/przewodnika 

turystycznego przy grupie powyżej 25 osób. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00w dniu następnym. 

Zafacznik 4. Wybrane odległości pomiędzy miejscowościami 

Trasa Liczba kilometrów 

Czarnolas — Nalęczów 80 

Czarnolas — Puławy 30 

Kazimierz Dolny — Natęczów 30 

Nagtowice — Oblęgorek 70 

Oblęgorek — Czarnolas 135 

Oblęgorek — Kazimierz Dolny 185 

Puławy — Kazimierz Dolny 20 

Wiślica — Czarnolas 280 

Wiślica — Naglowice 75 

Wiślica — Oblęgorek 145 
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Zalacznik 5. Mapa drogowa do zadania 

Zatacznik 6. Szczegółowy program imprezy turystycznej (do uzupełnienia) 

 

Godziny Harmonogram 

 

7.05.2020 r. (czwartek) 
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8.05.2020 r. (piątek) 

9.05.2020 r. (sobota) 
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10.05.2020 r. (niedziela) 

Zatacznik 7. Plan Kazimierza Dolnego (do uzupełnienia) 

Na planie Kazimierza Dolnego wyszukaj punkty widokowe miasta, a następnie zaproponuj (rysując długopisem) trasę  przejścia między nimi 
podczas zwiedzania Kazimierza Dolnego w dniu 9.05.2020 r., zgodnie z zamówieniem klienta. 

O Rynek z zabytkowymi 
kamieniczkami 

• Studnia 
Kościół  św. Jana Chrzci-
ciela i św. Bartlomieja, 
kościół  farny 

(i) Kościół  Zwiastowania 
`-" Najświętszej Marii Panny 

i klasztor Reformatów 
0  Maly  Rynek 

® Jatki 	0 Synagoga 

• Dzwonnica kazimierzowska 

Zamek  GI  Baszta 

Góra Trzech Krzyży 

@I Dom Kuncewiczów 

a) Hotel Zamkowy 
( Nadrzeczna 1) 

• Hotel Jodła (Rynek 2) 

• Restauracja Bulwary 
(Bulwary 2) 

Obiekt użyteczności 
publicznej 

LI Cmentarz 

* Punkt widokowy 

Informacja turystyczna 

LU Muzeum 

III Hotel 

▪ Pensjonat 

o Restauracja 

▪ Kawiarnia 

o 100 	200m  



Zalacznik 8. Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy turystycznej (do uzupełnienia) 

dla 	studentów i uczniów + 	opiekunów +.... przewodnik turystyczny + .....kierowca - 	osób. Liczba osób płacących 	 

Lp. świadczenie 
Liczba 

świadczeń  
Cena jednostkowa 
świadczenia (w zł) 

Liczba 
osób 

Wartość  (w zł) 
(z uwzględnieniem 2 miejsc 

 
Po przecinku) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

SUMA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ  

MARŻA 11% 

PODATEK VAT 

CENA ZA IMPREZĘ  DLA GRUPY 

CENA DLA 1 UCZESTNIKA 

Koszt dla 1 uczestnika (po zookrogleniu w górę  do pełnych dziesięciu zł) 
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