
INTARG TOUR 2018 
JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 

Szlakami Królów Polskich 
 

22 czerwca 2018 
 
09:00 - Zbiórka pod Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
09:15 - Wyjazd  
Ok 20:00 - Powrót 
 
Teren między Krakowem a Częstochową, zwany również Jurą Krakowsko-Częstochowską, to jedno z 
najpiękniejszych miejsc w Polsce oraz prawdziwa kolebka polskiej kultury. Malownicze, śląskie obiekty zamkowe 
przyciągają swym urokiem rzesze turystów, chcących poczuć się jak ich przodkowie sprzed wieków. 
 

ZAMEK BOBOLICE 
 
Zamek Bobolice został zbudowany w połowie XIV wieku przez polskiego króla 
Kazimierza Wielkiego. Był elementem systemu obronnego jurajskich warowni, 
które chroniły zachodniej granicy królestwa. Wraz z zamkiem, w Bobolicach 
powstała osada, którą zamieszkiwali rzemieślnicy, kupcy, rolnicy. Pod zamkiem 
znajdowała się kuźnia, browar, gospoda oraz inne zabudowania gospodarcze i 
toczyło się codzienne życie. 
 

 

GÓRA BIRÓW 
Ciekawym doświadczeniem okaże się podróż na pobliską Górę Birów, gdzie 
wznosi się zrekonstruowany niedawno Gród Królewski, który ukazuje nam, jak 
mogła wyglądać osada obronna z czasów, kiedy Polską rządzili pierwsi królowie. 
Głównym budulcem było drewno, ale nasi przodkowie wykorzystywali też ziemię 
i kamienie.  Przy ich wznoszeniu świetnie wykorzystywano naturalne walory 
obronne góry – strome skały czy przepaściste zbocza. 
Ostatni ufortyfikowany gród zbudowano na Birowie prawdopodobnie w XIII 
wieku.   
 
 

ZAMEK OGRODZIENIEC  
Odbędziemy również w fascynującą podróż po terenach Podzamcza i 
ruinach Zamku Ogrodzienieckiego. Historia zamku sięga XIV wieku. Było 
ono w tym czasie niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych takich 
jak potop szwedzki.  Zrealizowane tu również wiele filmów historycznych.  
Zamek Ogrodzieniec to nie tylko piękno ruin, ale też atrakcyjne wystawy 
przypominające o minionych dziejach. Zwiedzimy Muzeum Zamkowe 
prezentujące informacje o przeszłych i obecnych losach Zamku w 
Podzamczu. Poczujemy klimat dawnych czasów, zwiedzimy prezentacje 
historyczne w komnatach Zbrojowni oraz Sali Tortur. Znajdujące się tam 
eksponaty zainteresują młodszych, jak i tych nieco starszych Gości.  

 

 
LUNCH W KARCZMIE RYCERSKIEJ 
Położona jest w malowniczym miejscu u podnóża Zamku w Ogrodzieńcu.  
Klimat staropolskiego wnętrza, ciepło kominka, tradycyjna polska kuchnia 
(potrawy przyrządzane na miejscu) sprawią, że poczujecie się jak 
mieszkańcy Ogrodzieńca sprzed kilkuset lat.  
 
 
 

CENA UDZIAŁU:   200 PLN netto / osobę 
 


