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Dwa księżyce i pół. 
Sztuka i wino w Kazimierzu 

 10-13 sierpnia 2023 

 3950 PLN

 Wycieczkę prowadzi Justyna Korn-Suchocka

Dzień 1 Pół księżyca na początek czyli kazimierskie wina
Po zameldowaniu w hotelu położonym kilka kroków od kazimier-
skiego rynku wypijemy powitalny aperitif, po którym przejdziemy 
do restauracji po drugiej stronie ulicy, gdzie prócz kolacji skosztujemy 
win z trzech wiodących winnic regionu. 

Dzień 2 Księżyc literacki
Dzień rozpoczniemy od wizyty w tchnącej twórczym skupieniem Wil-
li Marii i Jerzego Kuncewiczów. Zaprojektowany przez słynnego kazi-
mierskiego architekta Karola Sicińskiego już przed wojną gościł wiele 
znakomitości świata kultury. Nic dziwnego, nie tylko opowiadania go-
spodyni domu, ale i wspomnienia Herberta, Brandysa, Prusa, wiersze 
Czechowicza dają świadectwo genius loci. Kazimierza. Nie porzucając 
wątków literackich przeniesiemy się do pobliskiej winiarni Kamila Bar-
czentewicza – jest to jedno z najgorętszych nazwisk wśród młodych 
polskich winiarzy. Na szczyt winnicy, skąd rozciąga się niezwykły wi-
dok dostać się można tylko pojazdami z napędem na wszystkie moż-

liwe koła. Po lunchu w Kazimierzu zejdziemy spacerem do zamku, 
którego mury są doskonałym punktem widokowym na dolinę Wisły 
i miasteczko. To spróbujemy obejść i zrozumieć, odczytując z fasad 
i drewnianych dachów ukryte kody i znaczenia. Dla chętnych, przy 
hotelowym basenie kazimierski wieczór filmowy i konkurs na najlepsze 
wino basenowe sezonu.

Który Kazimierz założył Kazimierz? Jaką pikantną opowieść zakodowali w renesansowych attykach bracia Przybyłowie? Gdzie powstał 
najdroższy film w języku jidysz? Czy klątwa wciąż ciąży nad miastem a dwa księżyce nad Wisłą to tylko złudzenie? Kto wozem z sianem 
przywiózł do Polski impresjonizm? Zapraszamy do Kazimierza Dolnego, miasta artystów, pisarzy i poetów malowniczo przypiętego do 
stromych brzegów wiślanych. Na tych samych brzegach rosną winnice i eksplodują winiarskie talenty – dziś robi się tu świetne wina, 
które wypada znać!
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Dzień 3 Księżyc malarzy i architektów
Tego dnia będziemy przyglądać się Kazimierzowi oczami malarzy. 
Słynna kolonia artystyczna pojawiła się tu w okresie międzywojen-
nym za sprawą profesora Pruszyńskiego, który do Kazimierza przyby-
wał… prywatnym samolotem. Ale już wcześniej niezwykłość tutejsze-
go światła docenili polscy postimpresjoniści: Ślewiński i Pankiewicz. 
Po obejrzeniu najlepszych portretów Kazimierza, popłyniemy na dru-
gi brzeg Wisły. Tu podziwiać będziemy majestatyczne ruiny zamku Fir-
lejów w Janowcu, skąd przeniesiemy się do winnicy Widok położo-
nej na stromym zboczu z najpiękniejszą panoramą na Kazimierz. 
Przy winie i wczesnym lunchu, spróbujemy zabawić się w artystów: 
co komu w duszy zagra będziemy przelewać na papier szkicując lub 
pisząc. Po wysiłku artystycznym, zasłużony odpoczynek w hotelu, 
po którym udamy się eko-meleksami do położonej kwadrans od ho-
telu, imponującej rozmachem winnicy Kazimierskie Wzgórza. Na za-
kończenie degustacji zwiedzimy z pochodniami pobliski Wąwóz Ko-
rzeniowy – jeden z wielu słynnych lessowych wąwozów okalających 
Kazimierz. Kolację zjemy w sercu miasteczka, w restauracji otoczonej 
pięknym ogrodem. Powrót do hotelu przez uśpiony Kazimierz połą-
czony z wypatrywaniem duchów Esterki, Szalma Asza i innych kazi-
mierskich gwiazd. 

Dzień 4
Śniadanie i wykwaterowanie

Gwarantujemy:
• zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu o 

standardzie 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 790 PLN);
• wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiad, 1 lekki lunch, 2 kolacje (w zależno-

ści od programu);
• wino do obiadów/kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na osobę;
• wizyty i degustacje zgodnie z programem;
• zwiedzanie i warsztaty artystyczne;
• rejs po Wiśle;
• opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
• składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowo płatne: 
• posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w ofercie;
• ewentualne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów innych niż zapla-

nowane w programie;
• dopłata do pokoju jednoosobowego – 790 PLN;
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