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Szlak Piastowski (3 dni) 

Dzień 1 

 Wyjazd z miejsca zbiórki  

 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE - jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych 

rezerwatów archeologicznych w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki 

kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej 

epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 

30. 

 MYSIA WIEŻA - ceglana, ośmioboczna wieża o wysokości 32 metrów, znajdująca się w Kruszwicy, na 

Półwyspie Rzępowskim Jeziora Gopło. Ciekawostką jej architektury jest to, że w środku jest okrągła, a 

dziury, które znajdują się na jej ścianie wcale nie są oknami, ale pozostałością po rusztowaniu. Stanowi 

pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego około 1350 roku.  Z jej 

czubka można dostrzec Inowrocław, Strzelno, Radziejów. 

 Przejazd do Gniezna, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg  

 

Dzień 2 

 Śniadanie 

 SPACER TRAKTATEM KRÓLEWSKIM – trasa turystyczno-kulturowa w Gnieźnie.  Szlak tworzą posągi, 

makiety, infokioski i tablice informacyjne rozmieszczone w zabytkowym centrum miasta. 

 MUZEUM ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ -  DRZWI GNIEŹNIEŃSKI - okazałe muzeum prezentujące stare 

dzieła sztuki chrześcijańskiej i relikwie, w tym kielichy i rzeźby. 

 Przejazd do Ostrowa Lednickiego  

 MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY -  wielooddziałowe muzeum prezentujące relikty kamiennej 

architektury pałacowej i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi. Najważniejszą częścią ekspozycji są 

pozostałości grodu pierwszych Piastów, datowane na okres wczesnego średniowiecza. 

 Powrót, obiadokolacja, nocleg 
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Dzień 3 

 Śniadanie, przejazd do Poznania  

 SPACER PO POZNANIU  

 BRAMA POZNANIA - opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu 

muzealnych eksponatów. Przedstawiamy naszą historię w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem 

multimediów i światła. 

 ROGALOWE MUZEUM - poświęcone jest tradycji wypieku rogala, mającej już 150 lat. Zwiedzanie muzeum 

ma charakter interaktywny. Zwiedzający w trakcie pokazu poznają sposób produkcji rogala według 

oryginalnej receptury. 

 Obiad  

 Powrót na miejsce zbiórki  

 

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE:  autokar  + opłaty, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu ujęte w programie, 

pilot/przewodnik, nocleg, wyżywienie według programu  
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