
Poznań, dnia 11 sierpnia 2015r 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 

W odpowiedzi na wiele Waszych zapytań i nowych propozycji przygotowaliśmy nowy cykl 

szkoleń wyjazdowych – tym razem po Polsce. Zaczynamy od Krakowa.  

Jako że miasto to, kojarzy się nam przede wszystkim, z racjonalizacją wydatków – w ramach 

szkolenia, pod nadzorem i ze wsparciem specjalistów z dziedziny - będziemy wymieniać 

doświadczenia z zakresu rozliczania energii cieplnej – choć nie tylko. 

Jako że miasto to, kojarzy się nam przede wszystkim, z bogactwem historii i zabytków – 

zobaczymy nie tylko to co najważniejsze, najznamienitsze i najpiękniejsze ale zadbamy 

również o czas by pooddychać ową historią. 

Jako że miasto to, tętni życiem studenckim i artystycznym – dopełniając atrakcji każdy dzień i 

każdą noc spędzimy w innym, niebanalnym miejscu. 

Serdecznie zapraszamy 

Termin  

17-19 września 2015r – aby skrócić maksymalnie czas przejazdu proponujemy po raz pierwszy 

wyjazd pociągiem. Na miejscu zorganizowany został transport lokalny. 

Szkolenie 

„Opomiarowanie a rozliczenia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i użytkowych” – 

12 godzin edukacyjnych szkoleń 

Koszt 

- dla członków WSZN – 370,00zł  

- dla osób spoza WSZN – 440,00zł  

na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów należy przeznaczyć kwotę ok. 50,00 zł + 

Wieliczka – ok. 60,00zł 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 25.08.2015r. 

telefonicznie, sms (696484884 Małgosia Tomczak, 601579461 Ewa Kłos), lub drogą mailową 

do biura stowarzyszenia wszn.poznan@wp.pl  

Potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł na konto 

WSZN nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940.   

Ilość miejsc jest ograniczona (25), tak więc ważna jest kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną 

wpłatą.  
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KRAKÓW – BAŚNIOWY SMOK, KRÓLEWSKI SZLAK, ARTYSTYCZNY ŚWIAT  

I SŁONY AKCENT  

17 IX – 19 IX 2015   

dla  członków  Wielkopolskiego Stowarzyszenia  Zarządców Nieruchomości w Poznaniu  

PROGRAM PLAN - 3 DNI  

DZIEŃ I 

5:24 Wyjazd z Poznania TLK - 11:29 Kraków (czas podróży 6,05h);  

12:00-14:00 Zakwaterowanie, Przerwa obiadowa (obiad na stołówce),  

15:00-19:00 Rozpoczynamy zwiedzanie – Kazimierz, Fabryka Schindlera 

Kazimierz, założony na wyspie przez króla Kazimierza Wielkiego, dawniej był 

osobnym miastem. Dziś jest jedną z dzielnic Krakowa. W Kazimierzu od średniowiecza do II wojny światowej prężnie działała 

i rozwijała się jedna z największych gmin żydowskich w Polsce. Do dzisiaj wyraźnie widać gdzie przebiegała granica 

pomiędzy żydowską, a chrześcijańską częścią miasta. Kazimierz zachował swoją małomiasteczkową atmosferę, nazwy ulic 

pozostały niezmienione, synagogi nadal sąsiadują z kościołem 

Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, to miejsce, gdzie Steven Spielberg nakręcił swój hit kinowy – Listę Schindlera. 

Muzeum – nowoczesne, interaktywne – przedstawia nie tylko losy Żydów Krakowskich w czasie II wojny światowej, ale 

również żyjących obok Polaków czy Niemców.  

21:00 Czas na przyjemności – kolacja i parkietowe szaleństwa w klimatycznym centrum Krakowa 

 

 

 

DZIEŃ II 

7:30-10:00 Śniadanie   



11:00 Wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce 

                                                                   

Kopalnia Soli w Wieliczce działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W 1978 roku została wpisana na I Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Trasa turystyczna liczy 2,5 km i obejmuje ponad 20 komór. W ubiegłym 
roku odwiedziło ją ponad 1 mln 100 tys. turystów. 

Kopalnia ma w swej turystycznej ofercie kilkanaście różnorodnych form zwiedzania. Jest to także miejsce międzynarodowych 
spotkań i konferencji, podziemne uzdrowisko, a równocześnie czynny zakład górniczy, choć od 1996 roku nie wydobywa się 
w nim już soli na skalę przemysłową. 

16:00 -17:00 obiadokolacja 

19:00 nocne zwiedzanie Krakowa 

Tym razem pod osłoną nocy zobaczymy jak miasto tętni życiem, blaskiem, emocjami, muzyką i zapachami. Wyjawimy mroczne 
sekrety miasta, zgłębimy dworskie skandale, tu i ówdzie zahaczymy pewnie o jakieś przemiłe miejsce by zapełnić brzuchy 
energią na dalszy spacer i z pewnością nie ominiemy słynnych w całym mieście Kiełbasek z Nyski – zatem radzimy wytrwać do 
końca by wspólnie zakończyć spacer – jak mówią znawcy - najlepszym fast-foodem w mieście. 

 

DZIEŃ III 

7:30-9:30 Śniadanie 

10:00 -15:00 Zapraszamy na dalsze zwiedzanie – tym razem przemierzymy Kraków Szlakiem 

Królewskim i znajdziemy się również pod ziemią… 

 Podążając śladem królewskich orszaków, 
przemierzymy główne ulice dawnego Krakowa. Poznamy historię miasta i najważniejsze zabytki: Barbakan i Bramę 
Floriańską, Rynek Główny z Sukiennicami i Wieżą Ratuszową, kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Collegium Maius, 

 



Collegium Novum, kościół Franciszkanów, Okno Papieskie, ul. Kanoniczą, Katedrę krakowską na Wawelu (ze zwiedzaniem 
Dzwonu Zygmunta i grobów królewskich), Zamek Królewski na Wawelu (wejście na dziedziniec) Pomiędzy sukiennicami a 
kościołem Mariackim, pod płytą rynku, na głębokości kilku metrów odkrywać będziemy historię Krakowa w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa – Rynek Podziemny.  

Podziemia Rynku w Krakowie to podróż w przeszłość, ożywioną po wiekach przez archeologów. To rezerwat z 
nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury, to kamienne drogi z koleinami 
wyżłobionymi przez koła wozów transportujących towary w czasach króla Władysława Łokietka; to najstarsze murowane 
budowle handlowe Krakowa; ozdoby, monety i różnorakie przedmioty zagubione lub celowo pozostawione przez 
odwiedzających to miejsce w dawnych czasach.To zarazem miejsce, którego klimat buduje także współczesna technika, 
proponująca nową, inną płaszczyznę spotkań z historią i zabytkami. 

16:00 -17:00 Obiad 

Powrót do Krakowa, czas wolny  

21:45 Kraków - 05:22 Poznań – czas podróży 7:37h (możliwość wykupienia kuszetki - 33zł), powrót 

 

ZAPEWNIAMY: 

• możliwie najkrótszy przejazd polskimi kolejami w doskonałych humorach 

• 3 noclegi w pokojach jak przystało na miasto akademickie w Hotelu Studenckim Nawojka 

(b. blisko starego miasta) ;-) pokoje 2 osobowe z łazienkami, dla chętnych znajdziemy 

również 3-osobowe 

• 3 śniadania, 4 obiady/obiadokolacje, jedna kolacja 

• opiekę i informację turystyczną licencjonowanych przewodników, oraz przedstawicieli 

oddziału w Krakowie naszego głównego sponsora 

• ubezpieczenie  

  

UWAGI: 

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom; rozkład godzinowy jest orientacyjny i 

dołożymy wszelkich starań aby go realizować 

• dokument niezbędny do wyjazdu: ważny dowód osobisty lub paszport;  

•  na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów należy przeznaczyć kwotę ok. 50,00 zł + 

Wieliczka – ok. 60,00zł 
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