
Oferta wycieczki jednodniowej do Krakowa
dla uczniów Szkół z Kalisza

Koszt: 155 zł lub 185 zł + cena biletów wstępu

Koszt jest uzależniony od ilości uczestników wycieczki. Koszt wyjazdu 26 dzieci + 2 opiekunów to
185 zł od osoby. Koszt wyjazdu dla 54 dzieci + 4 opiekunów to koszt 155 zł od osoby. W oby 
dwóch wariantach uwzględnione jest bezpłatne uczestnictwo opiekunów w wycieczce.

Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota na trasie, 
dwudaniowy obiad i napój, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem.

Całkowity koszt wycieczki może być wyższy w zależności od wybranych atrakcji do 
zwiedzania. Jednakże też wiele atrakcji jest dostępnych za darmo. Część nawet z tych które dalej 
szerzej opisuje, ma zazwyczaj jeden dzień w tygodniu w którym bezpłatnie można korzystać z 
oferty danej instytucji. 

Apteka Pod Orłem - Muzeum Historyczne- poniedziałek
Fabryka Schindlera - Muzeum Historyczne- poniedziałek
Stara Synagoga - Muzeum Historyczne- poniedziałek
Podziemia Rynku - Muzeum Historyczne- wtorek
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego- wtorek
Muzeum Lotnictwa Polskiego- wtorek
Kamienica Hipolitów- środa
Muzeum Archeologiczne - Gmach Główny- środa
Muzeum Armii Krajowej- środa
Muzeum Etnograficzne- środa
Muzeum Historii Fotografii- środa
Muzeum Narodowe w Krakowie - Gmach Główny- środa
Muzeum Czapskich- środa
Dom Matejki- środa

Oczywiście to tylko część miejsc które można odwiedzić za darmo. Jeżeli wybierze się 
odpowiedni dzień tygodnia np. środa to takie miejsca jak Muzeum Archeologiczne, Muzeum 
Narodowe i Dom Matejki mogą zagwarantować cały dzień ciekawego zwiedzania bez dodatkowych
kosztów. Polecam też wtorek, ponieważ wtedy można zobaczyć bardzo ciekawe miejsce jakim są 
Podziemia Rynku. Do tego można uzupełnić dzień odwiedzając Muzeum Lotnictwa Polskiego i 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Duża część atrakcji jest jednak nadal płatna dlatego warto część atrakcji opłacić i częściowo 
skorzystać z dni darmowych np. Podziemia Rynku (za darmo) + Wawel (ulgowe już od 7 zł) + 
Bazylika Mariacka (5 zł) + Muzeum Czartoryskich (15 zł)= 28 zł za zwiedzanie Krakowa. 
Całkowity koszt wycieczki zamknął by się wtedy w kwocie 183 zł w przypadku autokaru 54+4.



Proponowane atrakcje do odwiedzenia na trasie:

1) Wawel 

cena biletów: w zależności od trasy, od 7 do 21 zł (bilety ulgowe), od 10 do 27 zł (bilety normalne)

Zamek Królewski na Wawelu – zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie, o powierzchni 
7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych 
Zbiorów Sztuki. Najsłynniejszy Polski zamek, siedziba władców, miejsce bardzo ważne w historii 
Polski. Nie ma co się rozpisywać, to trzeba po prostu zobaczyć.

2) Bazylika Mariacka

cena biletów: 5 zł (bilet dla dzieci, młodzieży i studentów), 8 zł (bilet dla seniora 65+), 10 zł (bilet 
normalny).

Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także bazyliką
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bazyliką Mariacką lub kościołem Mariackim– jeden z 
największych i najważniejszych, po archikatedrze wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 roku 
posiadający tytuł bazyliki mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski.

Jest kościołem gotyckim, budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-
wschodnim narożniku Rynku Głównego, na Placu Mariackim. Kościół znajduje się na 
trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca.

3) Muzeum Czartoryskich

cena biletów: 15 zł (bilet ulgowy), 25 zł (bilet normalny)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyniec_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska_Droga_%C5%9Bw._Jakuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Mariacki_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka#Gotyk_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_mniejsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_na_Wawelu_%E2%80%93_Pa%C5%84stwowe_Zbiory_Sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_na_Wawelu_%E2%80%93_Pa%C5%84stwowe_Zbiory_Sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w


Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie to jedno z najstarszych muzeów w Polsce, 
otwarte w 1878 roku. Jego początki sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, 
prezentowanych w jej puławskim muzeum. Z końcem XIX wieku zbiory przeniesiono do Krakowa.
Muzeum Książąt Czartoryskich było własnością Fundacji Książąt Czartoryskich, a opiekę nad 
zbiorami sprawowało Muzeum Narodowe w Krakowie; 29 grudnia 2016 roku Fundacja Książąt 
Czartoryskich sprzedała Skarbowi Państwa całą kolekcję wraz z budynkami muzealnymi za łączną 
kwotę 100 mln euro.

Muzeum gromadzi dzieła malarstwa europejskiego XIII-XVIII w., zabytki europejskiego i 
islamskiego rzemiosła artystycznego od średniowiecza do XIX w., grafiki, sztuki starożytnej oraz 
militaria. Najcenniejszym dziełem w muzeum jest Dama z gronostajem Leonarda da Vinci.

4) Kopiec Kościuszki

cena biletów: 10 zł od osoby

Kopiec Kościuszki to jeden z pięciu kopców krakowskich, poświęcony Tadeuszowi 
Kościuszce, znajduje się na Górze św. Bronisławy w zachodniej części Krakowa na terenie 
dzielnicy administracyjnej Zwierzyniec.

Kopcem Kościuszki w Krakowie od czasu budowy w 1820–1823 nieprzerwanie zarządza 
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ustanowiony w 1820 roku. Siedziba komitetu wraz z 
wystawami znajduje się w części po austriackiego Fortu nr 2 „Kościuszko”, gdzie obecnie 
gospodaruje w trzech jego obiektach:

• Bastion V – wystawa / muzeum kościuszkowskie, gdzie znajdują się dwie wystawy: 
„Kościuszko – Rozdział I” oraz „Kopce Krakowskie”;

• Kaponiera południowa – gdzie znajdują się dwie wystawy: galeria figur woskowych 
„Polaków drogi do wolności” oraz „Twierdza a Miasto Kraków – 1846–1918”;

• Kurtyna I – V południowa – Centrum Wystawienniczo-konferencyjne im. T. Kościuszki – 
miejsce wystaw czasowych, wystawa interaktywna zorganizowana z Politechniką 
Krakowską zatytułowana „Żywe Konstrukcje” a także wystawa z Muzeum Armii 
Krajowej pn. „Życie codzienne I Korpusu PSZ w obiektywie Karola Bieniaka” oraz 
wystawa zorganizowana przez Instytut i Muzeum Historii Wojen Ministerstwa Obrony w 
Budapeszcie pn. „Węgierscy żołnierze na wschodnim froncie 1914–1916”.

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instytut_i_Muzeum_Historii_Wojen_Ministerstwa_Obrony_w_Budapeszcie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instytut_i_Muzeum_Historii_Wojen_Ministerstwa_Obrony_w_Budapeszcie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Armii_Krajowej_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Armii_Krajowej_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_cytadelowy_2_%E2%80%9EKo%C5%9Bciuszko%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnica_VII_Zwierzyniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Bw._Bronis%C5%82awy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dama_z_gronostajem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t_Czartoryskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izabela_Czartoryska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum


5) Rynek Podziemny 

cena biletów: 17 zł od osoby

Podziemia Rynku to jedno z najnowszych i najnowocześniejszych muzeów Krakowa. 
Cieszy się dużą popularnością wśród Turystów odwiedzających miasto, jako jedna z głównych jego 
atrakcji. Faktycznie wystawa podoba się i dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym. Jest to 
ogromnych rozmiarów przestrzeń ukryta około 5 metrów pod płytą Rynku Głównego, 
naszpikowana multimediami: ekranami parowymi, dotykowymi, hologramami. 


