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ŁOWICZ I MAZOWSZE 03-06.06.2021
DZIEŃ 1 – wyjazd z Poznania, Plac Mickiewicza godz.7.00, przejazd w kierunku Łowicza, spotkanie z przewodnikiem, spacer po
zabytkowym centrum miasta, Stary Rynek, Katedra, Ratusz, Nowy Rynek, podziwianie barwnej Procesji Bożego Ciała, czas wolny
- udział w jarmarku twórców ludowych ( łowickie święto Bożego Ciała jest najlepszą okazją do poznania sztuki regionu. Tego dnia
ponad setka mieszkańców w strojach regionalnych uczestniczy wraz z kilkoma tysiącami wiernych i gości z całego świata w
uroczystej procesji, która w 2014 roku została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.), przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 2 – śniadanie, Julinek – zwiedzanie izby pamięci dawnej sławnej szkoły cyrkowej, następnie przejazd przez Kampinoski Park
Narodowy – wizyta w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym poświęconym KPN, zapoznanie się z zagadnieniami turystyki, historii i
przyrody Parku, przejazd do Nowego Dworu Mazowieckiego– zwiedzanie jednej z największych najbardziej znanych i najlepiej
zachowanych twierdz w Polsce – Twierdzy Modlin, położonej u zbiegu Wisły i Narwi, a składającej się z cytadeli, umocnionych
przedmości oraz z dwóch pierścieni fortów, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 3 – śniadanie, przejazd do Pułtuska – zwiedzanie zabytkowego centrum, podziwianie m.in. gotyckiej Kolegiaty Zwiastowania
NMP z XV wieku ze sławnymi „sklepieniami pułtuskimi”, Zamku Biskupiego usytuowanego na brzegu Narwi, w którym przebywali
m.in.: król Zygmunt III Waza, król szwedzki Karol XII, carowie rosyjscy Aleksander I i Aleksander II., najdłuższego rynku Europy,
następnie przejazd do Opinogóry – zwiedzanie Muzeum Romantyzmu, które zostało założone w neogotyckim pałacyku Krasińskich,
przejazd do Ciechanowa – wizyta w jednym z najbardziej znanych mazowieckich zamków, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 4 – śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Otrębus – wizyta w Willi Karolin – siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
To tam zobaczyć można rekwizyty, stroje, które wykorzystywane były od początku istnienia zespołu, aż do teraz. Zapoznanie się z
historią „Mazowsza”, po zwiedzaniu przejazd do znanego „miasta- ogrodu” czyli Podkowy Leśnej , a tam wizyta w Muzeum
Iwaszkiewiczów w majątku Stawisko. Następnie „smaki Mazowsza” czyli przejazd do wybranej karczmy na regionalny obiad, po
którym wyjazd w drogę powrotną do Poznania. Powrót ok. 21.30

CENA 800 zł / osoba
Świadczenia: przejazd wygodnym autokarem lub wygodnym busem, opieka pilota – przewodnika, przewodnik miejscowy w
miejscach wymaganych, wszystkie bilety wstępu, 3x nocleg w hotelu, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, wyżywienie : 3x śniadanie,
3x obiad, obiad regionalny na powrocie.
UWAGA!
Program ma charakter ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie!
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