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Dzień 1 Sandomierz
Po przyjeździe do Sandomierza (dojazd we własnym zakresie) zakwate-
rujemy się w położnym na terenie dawnego założenia dworskiego z XIX 
wieku hotelu Sarmata. Podczas powitalnej kolacji spróbujemy połączyć 
potrawy tradycyjnej sandomierskiej kuchni z europejskimi winami. 
Późnym wieczorem, dla chętnych, spacer po nocnym Sandomierzu.

Dzień 2 Ćmielów i winnice
Ten dzień zaczniemy od wizyty w manufakturze porcelany w Ćmielowie, 
która może poszczycić się ponad dwuwiekową historią. Odwiedzimy 
żywe muzeum porcelany, wejdziemy do najstarszego w Polsce pie-
ca i poznamy poszczególne etapy produkcji porcelanowych arcydzieł. 
Chętni będą mogli napić się kawy z ręcznie malowanych filiżanek z jedy-
nej na świecie różowej porcelany. Następnie przejedziemy do Winnicy 
Nad Jarem, gdzie właściciele posiadłości zaproszą nas na spacer z lamp-
ką wina po winogradach. W altanie zjemy obiad, któremu naturalnie 
towarzyszyły będą kolejne wina. Po południu przejedziemy do Winnicy 
Płochockich – najstarszej i najbardziej utytułowanej winiarni regio-
nu sandomierskiego. Po zwiedzaniu piwnic zaprosimy na degustację, 
którą poprowadzą Barbara i Marcin Płochoccy. Późnym popołudniem 
wrócimy do Sandomierza, gdzie weźmiemy udział w „Laboratorium 
smaku” – komentowanych degustacjach serów i win wybranych spe-
cjalnie dla nas przez szefa polskiego oddziału Slow Food. Czas wolny.

Dzień 3 Krzyżtopór i Slow Food
Przed południem zaczniemy zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem 

– historykiem sztuki. Zobaczymy między innymi niedostępne na co dzień 
bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry oraz podziemia ro-

mańskiego klasztoru Dominikanów. W międzyczasie zatrzymamy się 
na chwilę w położonej przy klasztorze winnicy św. Jakuba, by spróbo-
wać powstających w niej win. Potem chwila wolnego czasu na lunch 
we własnym zakresie. Po południu wyruszymy do Ujazdu, by zobaczyć 
monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór, który w bardzo krótkim okre-
sie swojej świetności wielkością dorównywał Wersalowi. Po drodze 
zatrzymamy się w Klimontowie, by zwiedzić manierystyczną kolegiatę.  
Wieczorem czeka nas wielka uroczysta kolacja degustacyjna organizo-
wana przez stowarzyszenie Slow Food Polska, podczas której zostaną 
podane  potrawy kreowane przez szefów kuchni z całej Polski. Towa-
rzyszyły im będą wina i alkohole rekomendowane przez sommelierów. 

Dzień 4 Czas Dobrego Sera
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z Sandomierza we własnym 
zakresie. Dla chętnych możliwość udziału w imprezach i degustacjach 
organizowanych w ramach festiwalu „Chleb, wino, ser”. To także 
znakomita okazja do kupienia produktów od najlepszych polskich 
serowarów. 

Sandomierz to położone na malowniczej skarpie nad Wisłą miasto, którego historia sięga 
początków państwa polskiego. Tutejszy średniowieczny układ ulic w połączeniu z gotyckimi 
kościołami, renesansowym ratuszem i zabytkowymi kamieniczkami przy rynku tworzy 
jedyny w swoim rodzaju klimat. Obecnie, dzięki sprzyjającym warunkom, w okolice wracają 
winnice, odbudowując sandomierskie tradycje sprzed wieków. Proponujemy odwiedzić 
miasto w czasie festiwalu Chleb Wino Ser – organizowanej z rozmachem imprezy sławiącej 
polskie naturalne produkty, rodzimą kuchnię i tradycję. 

Wina i sery w Sandomierzu
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 16–19 czerwca 2022

 2590 PLN

 Wyjazd prowadzi Wojciech Giebuta

Gwarantujemy:
Przejazdy na miejscu; zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach dwuosobowych 
w hotelu o standardzie 4* w Hotelu Sarmata (pokoje jednoosobowe za dopłatą 
390 PLN); wyżywienie: śniadania, obiad i 2 kolacje, oraz warsztaty i degusta-
cje podczas zwiedzania; wino do posiłków; bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów; opiekę pilota, specjalisty kulinarnego, przewodnika po Sando-
mierzu oraz sommeliera.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w ofer-
cie; pokój jednoosobowy – 390 PLN; ewentualne dodatkowe bilety wstę-
pu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki.
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