MAZOWSZE I ZIEMIA LUBELSKA 2018
02.07. (poniedziałek)
BRANIEWO, wyjazd (06:00. Elbląg 07:00) do Modlina ok. 320 km po drodze:
SIERPC, zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej usytuowanego na powierzchni ponad 60 ha,
wiernie odwzorowującego wieś mazowiecką z XIX w. Typowe zagrodowe zabudowania
wiejskie wraz z kościołem, karczmą, dworkiem czy kuźnią przenoszą zwiedzającego o dwa
stulecia w przeszłość. Tutaj, między innymi kręcono plenerowe ujęcia do filmów „Ogniem
i Mieczem” oraz „Pan Tadeusz.”, przejazd do Modlina
MODLIN zwiedzanie z przewodnikiem twierdzy usytuowanej u zbiegu Wisły Narwi i Wkry. Król
szwedzki Gustaw II Adolf zakłada w tym miejscu obóz warowny, a Napoleon Bonaparte
podejmuje decyzję o budowie twierdzy. Po klęsce Napoleona w r. 1812 obiekt przejmują
i gruntownie rozbudowują Rosjanie. Powstaje wtedy słynny koszarowiec o długości ok.
2250 m. Jest to najdłuższy murowany budynek w Europie. W trakcie I Wojny Światowej
twierdzę zdobywają Niemcy i przebywają na niej do 1918 r, w którym to twierdzę przejmuje
wojsko polskie. W czasie II Wojny po 18 dniach obrony twierdzę zdobywają Niemcy.
Agencja Mienia Wojskowego sprzedała dopiero w dziewiątym przetargu, dnia 12.08.2013 r.
Obszar twierdzy o pow. 58 ha zmienił właściciela, którym została spółka Konkret SA
z Poznania. Wartość transakcji po udzielonych bonifikatach wyniosła 17,85 mln złotych.
MODLIN, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

03.07. (wtorek)
MODLIN, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Kazimierza Dolnego, ok. 200 km, po drodze:
PALMIRY, zwiedzanie Muzeum Pamięci, miejsca 21 masowych mordów, w których straciło życie
ponad 1700 mieszkańców Warszawy.
WARSZAWA, spacer w Łazienkach Królewskich, zwiedzanie letniej rezydencji króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego - Pałacu Na Wodzie. Klasycystyczny pałac powstał w miejscu
istniejącego barokowego pawilonu ogrodowego hrabiego Stanisława Lubomirskiego.
Pawilon ten posiadający grotę wraz z tryskającym w niej źródełkiem zwany był Łaźnią, stąd
późniejsza nazwa tych terenów – Łazienki
DĘBLIN, zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych, różne typy samolotów, śmigłowców i stacji
radiolokacyjnych. Opcjonalnie wejście na pokład samolotu JAK 40 i śmigłowca MI 6
GOŁĄB Kościół św. Katarzyny i św. Floriana, Domek Loretański - kopia kaplicy z Loreto,
ufundowana przez Jerzego Ossolińskiego, prywatne Muzeum Nietypowych Rowerów
obiadokolacja,
KAZIMIERZ DOLNY, zakwaterowanie w Domu Architekta SARP, nocleg

04.07. (środa)
KAZIMIERZ DLN., śniadanie zwiedzanie z przewodnikiem zabytków architektury miasta:
ruiny XIV w zamku pamiętającego czasy Kazimierza Wielkiego, baszta obronna, rynek
z renesansowymi kamienicami i zabytkową studnią, stare zabytkowe spichlerze, XVI w
kościół św. Jana Chrzciciela w którym znajdują się jedne z najstarszych organów w Polsce.
Wąwóz „Korzeniowy Dół”, cmentarz katolicki z grobami Kuncewiczów, kirkut, Przeprawa
statkiem przez Wisłę do portu rzecznego w Janowcu, przejazd kolejką (ciuchcią) do zamku.
Zamek wzniesiony na początku XVI w. i rozbudowany do XVIII w. był siedzibą rodów
magnackich Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Obecnie mieści się w nim Muzeum
Nadwiślańskie.
KAZIMIERZ DLN., obiadokolacja, nocleg

05.07. (czwartek)
KAZIMIERZ DLN., śniadanie, wyjazd do Kozłówki ok. 60 km
PUŁAWY, zwiedzanie obiektów pałacowych dawnych właścicieli Puław – Lubomirskich
i Czartoryskich. Tutaj właśnie małżonka Adama Czartoryskiego Izabela Flemming
w pięknej Świątyni Sybilli i w Domu Gotyckim otwiera pierwsze w Polsce muzeum. Spacer
po parku.
KOZŁÓWKA, zwiedzanie obiektów pałacowych rodziny Zamoyskich: Pałac Główny, w końcu
XVIII w. odkupiony od rodziny Bielińskich staje się własnością Zamoyskich. We wnętrzach
zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku. Powozownia, dawna stajnia,
w której znajdują się użytkowane dawniej karety, powozy spacerowe, lando, pojazdy
dwukołowe, wagonetta do przewozu ludzi i bagażu, sanie. Galeria Sztuki Socrealizmu –
wielki zbiór sztuki lat 50. ubiegłego stulecia, rzeźby, plakaty, rysunki, grafiki, kroniki
filmowe z tamtego okresu. Na zewnątrz stoją pomniki m. innymi Lenina, zdemontowanego
z Poronina, czy Bieruta z lubelskiego Rynku.
NAŁĘCZÓW, miejscowość tworząca wraz z Kazimierzem i Puławami tzw. Trójkąt Turystyczny
bogaty w różnego rodzaju atrakcje dla zwiedzających. W XVIII w miejscowość nabył
Stanisław Małachowski i od swego herbu nadał jej nazwę Nałęczów. Od 1878 r Nałęczów
staje się miejscowością uzdrowiskową. Tutaj leczyli się między innymi Stefan Żeromski,
Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz.. Relaksujący spacer po Parku Zdrojowym,
WĄWOLNICA, Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej,
KAZIMIERZ DLN., obiadokolacja, nocleg

06.07. (piątek)
KAZIMIERZ DLN., śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Braniewa, ok. 500 km, po drodze:
CIECHANÓW, zwiedzanie: zamek Książąt Mazowieckich, zbudowany na miejscu XIII w
warowni, w XVI w zostaje przebudowany na renesansową rezydencję królowej Bony,
zniszczony podczas „Potopu szwedzkiego”, obecnie Muzeum Szlachty Mazowieckiej,
OPINOGÓRA, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego wraz z Muzeum Romantyzmu
mieszczącego się w dawnej siedzibie Krasińskich. Zamek w tym zespole pałacowym
otrzymał od ojca poeta Zygmunt Krasiński w prezencie ślubnym z Elżbietą (Elizą) Branicką,
Po drodze obiad.
Przyjazd do Braniewa w późnych godzinach wieczornych.
Cena wycieczki: 900,00 PLN
członkowie PTTK zniżka 50 zł
Świadczenia objęte ceną:








Przejazd autokarem turystycznym, barek kawowy;
Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienkami;
Posiłki wg programu;
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
Opieka pilota na całej trasie wycieczki;
Usługi przewodnickie w zwiedzanych obiektach;
Ubezpieczenie KL i NNW;

