17.02.2018

ZACHODNI KRANIEC GŁÓWNEGO

WYCIECZKA DLA
SZLAKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO AKTYWNYCH
Szczegóły str. 50
Z WIZYTĄ U H. SIENKIEWICZA

09.03.2018
PIĄTEK

WARSZAWA
BARDZO OFICJALNA

BELWEDER, ŁAZIENKI, GIEŁDA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
GMACH SEJMU, STADION
NARODOWY

Odwiedzimy miejsca kluczowe dla roli Warszawy jako stolicy kraju – znamy je z przekazów
telewizyjnych, ich historyczna i współczesna rola są nie do przecenienia. Zwiedzając je
skonfrontujemy wyobrażenia o nich z rzeczywistością i dotkniemy miejsc gdzie dziś dzieją się
rzeczy wielkie.
PROGRAM IMPREZY
Belweder i spacer po otaczających go warszawskich Łazienkach – klasycystyczna rezydencja
stanowiąca element kompozycyjny zespołu w Królewskich Łazienkach - od XIX w pełnił rolę
reprezentacyjnej rezydencji, aktualnie zarządza nim Kancelaria Prezydenta RP (odwiedzimy
najokazalsze sale, kaplicę pałacową, dla zwiedzających udostępnione są także zbiory
związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim – uzupełnieniem wizyty będzie krótki spacer po
okalającym pałac parku,
gmach Sejmu ze zwiedzaniem dostępnych dla turystów wnętrz – znany każdemu Polakowi
obiekt z ulicy Wiejskiej odkryje przed nami tajniki funkcjonowania, przespacerujemy się
korytarzami, które gdyby mogły opowiadać to…,
Giełda Papierów Wartościowych – miejsce gdzie robi się wielkie pieniądze – podejrzymy jej
funkcjonowanie z balkonów dla turystów,
Stadion Narodowy – jako rezydencja polskiego sportu narodowego musiał znaleźć się
w programie tej wycieczki w roku mistrzostw świata w piłce nożnej;
UWAGI:
konieczne podanie nr PESEL
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około 25 zł
(bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

17-18.03.
2018

KATOWICE BEZ POŚPIECHU

NIKISZOWIEC, GMACH SEJMU
ŚLĄSKIEGO, MUZEUM ŚLĄSKIE,
SPODEK, KATEDRA, SIEDZIBA
NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

Ostatnio zasłynęły jako Miasto Ogrodów, do niedawna kojarzone z kominami, kopalniami
i hałdami. Najczęściej po prostu… nieznane. To Katowice – miasto podobnie jak Łódź wyrosłe
w ciągu kilku pokoleń. Ten dwudniowy wyjazd pozwoli wrobić sobie własne zdanie na temat
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tego niezwykłego i kolorowego miejsca – dzielnice familoków, stare kopalnie zamienione na
muzea i galerie sztuki, ultranowoczesna siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia – to tylko część z wielkiej całości z jaką zapoznamy się w te dwa dni.
PROGRAM IMPREZY
Katowice – Nikiszowiec – unikalne osiedle robotnicze o malowniczej ceglanej zabudowie
modernistyczny gmach dawnego Sejmu Śląskiego – jeden z największych budynków
administracyjnych w kraju (oba obiekty wpisane na listę Pomników Historii nowoczesna
siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – przepiękny obiekt o XXI
wiecznej architekturze, Muzeum Śląskie - m.in. bogata kolekcja malarstwa polskiego a
wszystko eksponowane w zrewitalizowanych budynkach dawnej KWK „Katowice” (aż trzy
kondygnacje muzeum mieszczą się po ziemią!), symbol Katowic - Spodek (w miarę możliwości
także ze zwiedzaniem wnętrza), klasycyzująca katedra pw. Chrystusa Króla;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około 45 zł
(bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: KATOWICE
WYJAZD GODZ 7.00

24.03.2018

SZLAKIEM STARYCH
ZAWODÓW

KONARZEW
BOLIMÓW
NIEBORÓW

PO WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Podróż po północnych rubieżach województwa łódzkiego szlakiem ginących na naszych
oczach profesji. Każdy przystanek to możliwość wzięcia udziału w warsztatach i własnoręcznego wykonania inspirowanego folklorem drobiazgu. W Nieborowie nawiązując do
zbliżających się Świat Wielkanocnych poznamy tajniki wykonywania łowickich pisanek .
PROGRAM IMPREZY
Konarzew – wizyta na plantacji i w warsztacie wikliniarskim – próba tworzenia wyrobów i
ozdób z wikliny.
Nieborów - warsztaty rękodzieła ludowego – tworzenie kwiatów z bibuły/ozdób
świątecznych, wizyta w jednym z najpiękniejszych pałaców Ziemi Łódzkiej – barokowej
rezydencji rodziny Radziwiłłów, otoczonej okazałam parkiem.
Bolimów – wizyta w warsztacie garncarskim rodziny Konopczyńskich – możliwość
zapoznania się z techniką wykonania glinianych naczyń zakończona własną próba przy
garncarskim kole i wykonaniem naczyń glinianych.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów oraz
warsztatów około 67 zł (bilety normalne) lub
58 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00
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24.03.2018

PRZEDBORSKI PARK
KRAJOBRAZOWY
Z NAJWYŻSZYM SZCZYTEM
WOJ.ŁÓDZKIEGO

05-08.04
2018

NAD NIEMNEM I WILIĄ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 50

KOWNO
WILNO
TROKI
DRUSKIENNIKI

Wycieczka pozwalająca w kilka dni poznać najbardziej sztandarowe zabytki Litwy –
odwiedzimy stolicę i drugie co do wielkości miasto naszych sąsiadów, staniemy u wrót (ale
i we wnętrzach) reprodukowanego na licznych folderach i pocztówkach zamku na wyspie
w Trokach, przespacerujemy się karaimską uliczką szukając ciągle żywej kultury przybyszów
z półwyspu krymskiego odwiedzimy wreszcie „litewski Ciechocinek” – urokliwe uzdrowisko
w Druskiennikach z walorów którego ochoczo korzystali marszałek Józef Piłsudski, Hanka
Ordonówna czy Stanisław Moniuszko.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Kowno – odwiedzimy pierwszy murowany zamek na Litwie, kościół NMP (Witoldowy),
Dom Perkuna, rynek z renesansowo – barokowym ratuszem zwanym przez miejscowych
Białym Łabędziem, na naszej trasie nie zabraknie oczywiście także miejsc związanych z
Adamem Mickiewiczem (z gotyckim Domem Perkuna na czele);
Dzień II
Wilno – stolica Litwy, zachwyca klimatem starówki – chcąc ogarnąć wzrokiem większą
część miasta odwiedzimy widokowe wzniesienie zwane Górą Trzech Krzyży, niezwykłym
miejscem dla historii miasta i państwa jest gotycka baszta Giedymina – pozostałość
książęcego zamku, najważniejszymi obiektami jakie odwiedzimy na Starówce będą kościół
św. Anny - zachwycony nim Napoleon Bonaparte chciał go „na dłoni” przenieść do Paryża,
Ostra Brama do której od setek lat pielgrzymowali Polacy z tej części Rzeczpospolitej
Dwojga Narodów. Stołeczne miasto to także siedziba najstarszego Uniwersytetu na Litwie,
tu także wznosi się klasycystyczna katedra z wieżą dzwonniczą i punktem widokowym, na
który wjechać możemy windą. Niemal wszystkie polskie wycieczki docierające do Wilna
odwiedzają także Muzeum naszego wspólnego wieszcza – Adama Mickiewicza – i my
pójdziemy w ich ślady. Wydawać by się mogło że tych atrakcji starczyło by na cały tydzień a
to dopiero pierwszy dzień w stolicy!
Dzień III
Wilno – podsumowaniem naszych wileńskich spacerów będą dwa obiekty położone nieco
dalej od centrum – niezwykłej zdobności barokowy kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu,
oraz miejsce drogie sercom licznych Polaków – cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają
m.in. Joachim Lelewel, czy członkowi rodziny J. Piłsudskiego łącznie z jego ukochaną matką
w grobie której złożono także jego serce
Troki – zwiedzanie położonego na wyspie, słynącego z malowniczości gotyckiego zamku
ks. Witolda, spotkamy się także z największą wspólnotą Karaimską poza Krymem –
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słynącym niegdyś z bitności ludem, który dzięki niezwykle restrykcyjnie przestrzeganym
tradycjom zachował swe egzotyczne zwyczaje i wierzenia do dziś. Przespacerujemy się
przez uliczki karaimskiej części Troków, odwiedzimy kienesę (czyli karaimską świątynię),
zasmakujemy też w kibinach – wyrabianych w miejscowych kuchniach pierogach z ciasta
drożdżowego z których słyną Karaimi od czasów przybycia w te strony;
Dzień IV
Druskienniki – drogę powrotną uatrakcyjni nam spacer po jednym z najsłynniejszych
uzdrowisk II Rzeczpospolitej – podążając za śladami rozkochanego w tym miejscu
marszałka J. Piłsudskiego (miał tu nawet własną willę – niestety nie dotrwała do naszych
czasów) odnajdziemy misternej snycerskiej roboty cerkiew Ikony Matki Bożej, wzorem
kuracjuszy oddamy się urokowi spacerów po parku zdrojowym, by dotrzeć nad Niemen
którego szemrzące błękitne wody pożegnają nas przed opuszczeniem litewskiej ziemi;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
95 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 609.00
dla członków PTTK 595.00
NOCLEGI: WILNO
WYJAZD GODZ 6.00

07.04.2018
SOBOTA

WŁOCŁAWEK
CZYLI BISKUPI FAJANS
I WIELKA HISTORIA

BAZYLIKA KATEDRALNA
WYSTAWA FAJANSU
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ
MUZEUM MĘCZEŃSTWA
BŁ.KS.J.POPIEŁUSZKI

Włocławek to miasto często mijane w drodze do Torunia czy Gdańska, a rzadko zwiedzane –
my wykażemy że to spory błąd! W roku 595 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich
zapraszamy do stolicy biskupów – właścicieli średniowiecznej Łodzi. Zatem poszukajmy
śladów dawnej świetności grodu nad Wisłą...
PROGRAM IMPREZY

bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP – neogotycka świątynia bliźniaczo podobna
do jej łódzkiego staromiejskiego odpowiednika,
ekspozycja słynnego włocławskiego fajansu i „dzielnica” spichlerzy – dziś zaadaptowanych
na potrzeby ekspozycji muzealnych (tu odwiedzimy m.in. wystawę rzeźby z kolekcji Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej).
Grupę obiektów dotyczących historii najnowszej Włocławka reprezentuje Muzeum
Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, niedawno otwarte w pobliżu miejsca męczeńskiej
śmierci kapłana przy tamie na zalewie Włocławskim.
Wieniec Zdrój – niewielkie uzdrowisko funkcjonujące w cieniu takich sław jak Ciechocinek
czy Inowrocław – zapraszamy na krótki spacer po parku zdrojowym zakończony wizytą
w pijalni wód mineralnych
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
CENA: 84.00
wstępy do zwiedzanych obiektów około 25 zł
dla członków PTTK 79.00
(bilety normalne i ulgowe)
WYJAZD GODZ 8.00
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14-15.04.
2018

KRAKÓW JAK Z BAJKI

KRAKÓW -STARE MIASTO
WIELICZKA

Zapraszamy na jedną z najbardziej klasycznych wycieczek jakie oferuje się turystom z całego świata
przybywającym do Polski. W myśl zasady cudze chwalicie – swego nie znacie zapraszamy na szlak pełen
zabytków najwyższej klasy (z tymi z listy UNESCO na czele), obiektów o wyjątkowym znaczeniu
historycznym i artystycznym , a także do cudu natury, obrobionego ludzką ręka jaką jest przepiękna
kopalnia soli w Wieliczce.
PROGRAM IMPREZY
Kraków - Stare Miasto poznamy wędrując Drogą Królewską od Barbakanu i Bramy Floriańskiej, przez
największy średniowieczny rynek w kraju, zwiedzimy wnętrza kościoła Mariackiego, by obejrzeć
monumentalny ołtarz autorstwa Wita Stwosza, dotrzemy aż pod mury wawelskiej rezydencji, by
przespacerować się po Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich wawelskiego zamku, odwiedzić
wnętrze tamtejszej katedry i zadumać się przy grobach królów i najważniejszych snów Polski w jej
podziemiach. Odwiedzając wawelską bazylikę nie zabraknie wizyty przy dzwonie Zygmunta
i możliwości podziwiania panoramy miasta. Dla pełnego obrazu dziejów tego wyjątkowego miasta
odwiedziny także nowoczesne muzeum w podziemiach krakowskiego Rynku, prezentujące dzieje tego
niezwykłego placu w sercu miasta
Wieliczka – najsłynniejsza w Europie kopalnia soli (jeden z najważniejszych obiektów turystycznych
w Polsce) ponad 2 godzinna wędrówka podziemnymi korytarzami – dziś świadectwa wielowiekowej
tradycji, ale i kunsztu górników artystów pracujących w tym miejscu od pokoleń, od lat wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, Muzeum Żup Krakowskich w wielickim zamku – siedzibie zarządu żup
solnych od XIII w.

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
135 zł (bilety normalne) lub 95 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: KRAKÓW
WYJAZD GODZ 7.00

14-15.04.
2018

20.04.2018
PIĄTEK

PÓŁNOCNE RUBIEŻE JURY
KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKIEJ
DO KŁODAWSKIEJ
KOPALNI

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 51

KŁODAWA - KOPALNIA
KOŁO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH

Jedna z trzech kopalni soli w Polsce – jedyna ciągle pracująca, przez co zupełnie inna
w swym charakterze niż Wieliczka czy Bochnia. Zjazd do poziomów gdzie wciąż pracują
górnicy, możliwość zakupu znakomitych soli kąpielowych czy pamiątek z wyjątkowej
różowej odmiany soli jaka występuje w Kłodawie. Na deser mało znane choć pełne atrakcji
miasteczko z pogranicza Wielkopolski.
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PROGRAM IMPREZY

Kłodawa – jedyna czynna kopalnia soli kamiennej w Polsce - podziemna trasa turystyczna
Ponad 2 godziny spędzone w kopalnianych chodnikach;
Koło – ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, gotycki kościół p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, barokowy zespół klasztorny oo. bernardynów, eklektyczny (pierwotnie
gotycki) ratusz miejski, Muzeum Technik Ceramicznych – jedyne w Polsce;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
42 zł (bilety normalne) lub 32 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

20-22.04.
2018

ZAMKI DOLINY WISŁY

CHEŁMNO
GOLUB-DOBRZYŃ
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
KWIDZYŃ, MALBORK
TCZEW, PELPIN, GNIEW

Podróż w dół dolnego biegu Wisły szlakiem średniowiecznych polskich i krzyżackich
zamków. Ukoronowaniem tej podróży będzie wizyta w największym ceglanym zamku
Europy, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Malborku. Przygotowaniem
do tej wizyty będzie także zwiedzanie wzorcowego średniowiecznego miasta jakim stało
się Chełmno, zespołu sakralno-obronnego w Kwidzynie czy klasztoru w Pelplinie. Wyprawa
byłaby nie pełna gdyby zabrakło w niej Muzeum Wisły, która będzie nam towarzyszyć
przez trzy dni wycieczki.
PROGRAM IMPREZY

Chełmno – miasto - polski wzorzec praw miejskich ze znakomicie zachowanym układem
urbanistycznym, murami obronnymi z 17 basztami i bramą gotycką (kolejne polskie
Carcassonne), późnorenesansowy ratusz w rynku, liczne obiekty sakralne z kościołem
farnym i jednymi w Polsce relikwiami św. Walentego (skąd tytuł Chełmna jako miasta
zakochanych). Wizyta w najpiękniejszym Punkcie Widokowym na Świecie!
Golub-Dobrzyń – miasto na dawnej granicy zaboru pruskiego i Królestwa Polskiego, XIV –
wieczny gotycko – renesansowy zamek – dawniej krzyżacki – dziś czysto PTTK-owski!
Radzyń Chełmiński – czteroskrzydłowy krzyżacki zamek komturski w formie ruiny
(znany m.in. z filmu o Panu Samochodziku i Templariuszach);
Kwidzyn – gotycki zespół zamkowo – katedralny (zamek kapituły pomezańskiej z poł. XIV
w., konkatedra św. Jana Ewangelisty z XIII/XIV w. z niedawno odkrytymi grobami Wielkich
Mistrzów Krzyżackich);
Malbork – XIV – wieczny zamek wielkich mistrzów krzyżackich, największa ceglana
budowla świata, obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Tczew – Muzeum Wisły – królowej polskich rzek, zabytkowe olbrzymie mosty nad Wisła
(drogowy z poł. XIX w. i kolejowy z końca XIX w.) - uznane za międzynarodowe zabytki
inżynierii budowlanej;
Pelplin - gotycki pocysterski zespół klasztorny – kościół z przełomu XIII i XIV w. z bazyliką
katedralną pw. Wniebowzięcia NMP m.in. z najcenniejszymi w Polsce stellami z XV w.,
Muzeum Diecezjalne z przebogatą kolekcją szat liturgicznych od czasu gotyku oraz z jedyną
w Polsce oryginalną Biblią Gutenberga;
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Gniew- gotycki zamek krzyżacki z XIII w., barokowy Pałac Marysieńki (dz iś neogotycki) –
dar Jana III Sobieskiego dla królowej Marii Kazimiery (obecnie hotel);
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
125 zł (bilety normalne) lub 105 (bilety
ulgowe)

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: MALBORK
WYJAZD GODZ 7.00

28.0402.05.2018

RUGIA - UZNAM WOLIN

STARGARD, ŚWINOUJŚCIE
PEENEMUNDE, GREIFSWALD
AHLBECK, STRALSUND
MIĘDZYZDROJE

Trzy bałtyckie wyspy – dwie związane z ujściem Odry, a trzecia sławna z kredowego klifu.
Do zwiedzenia nadbałtyckie miasta z zabytkowym Stralsundem na liście UNESCO,
Greifswaldem, sławną bazą wojskową Peenemunde, uznanymi kąpieliskami
Heringsdorfem, Świnoujściem i Międzyzdrojami. W drodze nad Bałtyk i znad Bałtyku
zabytkowe pomorskie miasta: Stargard, Prenzlau i Chojna.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Stargard (od 2015 roku już nie Szczeciński!) - gotycka bazylika Mariacka z XV w. (najwyżej
sklepiona w Polsce), średniowieczny układ urbanistyczny z murami i unikatową Bramą
Młyńską, oraz ratuszem na rynku;
Świnoujście – przeprawa promem z wyspy Wolin na Uznam, spacer po letniskowej części
kurortu;
Dzień II
Peenemunde - przejazd na drugi kraniec Uznam - do centrum historycznego gdzie
w ośrodku badawczym III Rzeszy konstruowano V-1 i V-2. Po bombardowaniach alianckich
dziś pozostała płatna ekspozycja w ocalałym bunkrze i elektrowni. Obok port z radzieckim
okrętem podwodnym U-461;
Greifswald (Gryfia) - niezniszczone w II wojnie światowej miasto Hanzy – spacer między
3 gotyckimi kościołami i przed uniwersytet założony już w XV w. Przejazd do malowniczych
ruin klasztoru Eldena z XII w., gdzie jest pochowana królewna Anna Jagiellonka.
Ahlbeck - powrót na Uznam do kąpieliska – popołudniu czas na kawę, pamiątki i molo;
Dzień III
Parku Narodowego Jasmund - zwiedzanie na wyspie Rugia – dwugodzinny spacer przez
bukowy las do imponujących klifów kredowych ponad 100 m wysokości.
Stralsund – „brama do Rugii”. Hanzeatyckie średniowieczne miasto ceglane wpisane na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po Starym Mieście z ratuszem i kościołem
św. Mikołaja i po Nowym Mieście z niegdyś najwyższym kościołem świata – NMP oraz
ruinami klasztoru św. Katarzyny. (możliwe małe opłaty za wejście do kościoła)
Dzień IV
Świnoujście – twierdza na 44 wyspach: Fort Gerharda - XIX-w. fortyfikacja - niezwykłe
żywe muzeum, gdzie zwiedzającym towarzyszą „pruscy żołnierze” z „Komendantem Fortu”
na czele, najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w
dawnym ratuszu;
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Międzyzdroje – letnia stolica Pomorza Zachodniego: Promenada Gwiazd -słynny deptak,
na którym odciski dłoni pozostawiły osobistości ze świata kultury, najdłuższe molo i
najwyższe klify polskiego wybrzeża;
Wolin – legendarna stolica Wikingów: wczesnośredniowieczny skansen Słowian i
Wikingów
(m.in. rekonstrukcja grodu Jomsborg z czasów jego największej świetności);
Dzień V
Prenzlau – malownicze miasteczko z górującymi nad nim wieżami Kościoła Mariackiego
z przełomu XIII i XIV w. – Wieży Środkowej stanowiącej fragment dobrze zachowanych
miejskich obwarowań
Chojna – miasto na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – jego wizytówkami jest XIII
wieczny gotycki (oczywiście!) ratusz oraz ponad 100 metrowej wysokości kościół p.w. NMP.
Uzupełnieniem tworzącym niepowtarzalny klimat miasteczka jest znakomicie zachowany
system murów miejskich z dwiema bramami i licznymi czatowniami;
CENA: 689.00
dla członków PTTK 660.00
NOCLEGI: ŚWINOUJŚCIE
WYJAZD GODZ 7.00

28.04-2.05
2018

4-6.05
2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
135 zł (bilety normalne i ulgowe)

WYCIECZKA DLA
SUWALSZCZYZNA
AKTYWNYCH
Z WIGIERSKIM
Szczegóły str. 52
I BIEBRZAŃSKIM PARKIEM
NARODOWYM Z LĄDU
I WODY

WARMIŃSKIE
ROZMAITOŚCI

DZIAŁDOWO, STĘBARK
OLSZTYN,
GIETRZWAŁD, OLSZTYNEK
JABŁONKI K/NIDZICY

Warmia pozostaje w cieniu sąsiednich Mazur, ale z pewnością zasługuje na zupełnie
odrębną wycieczkę. Zdecydowani najwięcej atrakcji kryje związany z Mikołajem
Kopernikiem Olsztyn, ale któż nie słyszał o jednym z piękniejszych skansenów w kraju w
pobliskim Olsztynku, czy o muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Chcąc rozszerzyć poruszone
tematy warto dotrzeć do nowo powstałych obiektów – Muzeum Państwa Krzyżackiego
Działdowie czy unikalnej destylarni whisky w pobliskich Jabłonkach.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Działdowo – interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – jeden z 7 Nowych Cudów
Polski – interaktywna wystawa o historii słynnego zakonu rycerskiego i jego wpływu na
dzieje Polski;
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Stębark – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i spacer po Polach Grunwaldzkich (m.in.
prezentacja fragmentu filmu „Krzyżacy”), ale także wystawy wprowadzające w realia
Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim i gloryfikacji tego zwycięstwa w kolejnych wiekach
państwa Polskiego
Dzień II
Olsztyn – gotycki zamek Kapituły Warmińskiej z XIV w. (obecnie muzeum m.in. ze zbiorami
poświęconymi M. Kopernikowi), XIV-wieczna bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba, Stare
Miasto z tzw. Starym ratuszem i pozostałościami murów miejskich z Brama Wysoką, XX –
wieczny historyzujący w stylu Nowy Ratusz, Centrum Techniki i Rozwoju Regionu
„Muzeum Nowoczesności” otwarte w 2014 r. w zrewitalizowanym Tartaku Raphaelsohnów
- eksponaty, modele i interaktywne multimedia przybliżające przeszłość miasta i regionu;
Dzień III
Gietrzwałd - Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – miejsce objawiań maryjnych
w XIX w. - jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w północnej Polsce;
Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny prezentujący
architekturę wiejską z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy – powszechnie uznany
za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w kraju;
Jabłonki k. Nidzicy – destylarnia whisky - zwiedzanie destylarni (pawilon, destylarnia,
skład beczek, sklep producencki), degustacja czterech próbek oferowanych produktów;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
68 zł (bilety normalne) lub 62 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: OLSZTYN
WYJAZD GODZ 7.00

05.05.2018

WIOSNA W SKANSENIE
I GENIUSZ W CIENIU ŁUKU

TOKARNIA
CHĘCINY
PODZAMCZE CHĘCIŃSKIE

TRIUMFALNEGO
Jednodniowa wyprawa od kurnej chaty otoczonej plecionym z gałązek płotkiem do
murowanego zamku królewskiego na obronnym wzgórzu. Po drodze barokowy łuk
triumfalny (jeden z nielicznych w Polsce) i interaktywna wystawa prezentująca zawiłości
budowy ludzkiego ciała nad którymi głowił się już sam Leonardo da Vinci.
PROGRAM IMPREZY

Tokarnia – jeden z najpiękniejszych a z pewnością największy obszarowo skansen w Polsce
– prezentacja spuścizny etnograficznej regionu świętokrzyskiego, całość rozrzucona na
obszarze kilkudziesięciu ha, dopełniona starannie dobrana roślinnością ozdobną i
użytkową (wiejskie warzywniki, zielniki, pola uprawne, przydomowe ogródki kwiatowe)
przenosząca nas do sielskiej pod kieleckiej wsi
Podzamcze Chęcińskie – starościański dwór obronny z XVII w – w jego okazałym parku
oryginalny łuk triumfalny wybudowany na powitanie wracającego spod Wiednia Jana III
Sobieskiego, Centrum Nauki Leonardo da Vinci – nowoczesny obiekt w interaktywny
sposób zaznajamiający z jedną z dziedzin, którą pasjonował się wielki uczony doby
renesansu – anatomią budowy ludzkiego organizmu. Na wystawie nie brak też informacji
o wynalazkach słynnego Włocha.
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Chęciny – ruiny jednego z najważniejszych zamków dawnej Rzeczpospolitej (m.in. jedna
z siedzib królewskiego skarbca), późnogotycki kościół św. Bartłomieja, renesansowa
kamienica Niemczówka z fragmentem odrestaurowanych kupieckich piwnic,
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
35 zł (bilety normalne) lub 30 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

12.05.2018

POZNAŃ
WART POZNANIA

OSTRÓW TUMSKI
BRAMA MIASTA, KATEDRA
STARY RYNEK
ZAMEK

Ciągle nie odkryta skarbnica zabytków i atrakcji jaką jest Poznań w jednodniowej odsłonie
to wizytówka tego miasta i regionu. Jedna z najstarszych katedr w Polsce pokazywana w
wyjątkowo nowoczesnej formule, możliwość własnoręcznego wykonania tradycyjnego
poznańskiego rogala i wizyta w niedawno oddanym do użytku po remoncie Carskim
Zamku – to najważniejsze, ale nie jedyne argumenty przemawiające za tym że Poznań wart
jest poznania!
PROGRAM IMPREZY

Ostrów Tumski z pierwszą na polskich ziemiach katedrą – uzupełnieniem wizyty będzie
multimedialna ekspozycja Brama Poznania.
Około południa odwiedzimy Stary Rynek z renesansowym ratuszem i słynnymi trykającymi
się koziołkami.
Rogalowe Muzeum Poznania - historia i tradycja miasta na wesoło z możliwością
wykonania własnych wypieków – pełnych słodkiego białego maku tradycyjnych rogali,
rzadko odwiedzanym, a z pewnością zasługującym na uwagę miejscem jest także ponad
stuletni Zamek Cesarski – dziś po długim remoncie pełniący funkcję Centrum Kultury –
obejrzymy odrestaurowane wnętrza skrywające wystawy czasowe z różnych dziedzin
sztuki.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
54 zł (bilety normalne) lub 48 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

12-13.05
2018

SZLAKIEM ŚWIETNOŚCI
DOLNEGO ŚLĄSKA

ŚWIDNICA
KRZYŻOWA
KSIĄŻ
LUBIECHÓW

Dwa legendarne obiekty turystyczne Dolnego śląska – Zamek w Książu i Kościół Pokoju
w Świdnicy – ale przecież nie stoją one na pustkowiu- dla pełnego obrazu regionu
uzupełniamy wycieczkę o zwiedzanie jednego z najciekawszych miast na południe od
Wrocławia – przesławnej kupieckiej Świdnicy (z jedynym muzeum kupiectwa w kraju),
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spacer po komnatach zamku w Książu uzupełni wędrówka po przepięknych tarasowych
ogrodach i wnętrzach palmiarni które tworzyły zespół z tą monumentalną rezydencją.
PROGRAM IMPREZY

Świdnica – gotycka katedra pw. św. Stanisława i Wacława, zabudowa Rynku Starego
Miasta (XIV - XVII w.) z odbudowaną wieżą ratuszową (dziś wspaniały punkt widokowy) i
Muzeum Kupiectwa we wnętrzach, barokowy ewangelicki Kościół Pokoju (wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO);
Krzyżowa – barokowy pałac z pocz. XVIII w. siedziba Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego – miejsce słynnego spotkania premiera Mazowieckiego z Kanclerzem
Kollem, w czasie II wojny światowej knuto tu spiski wymierzone w A Hitlera.
Książ - zamek Hochbergów z XVI w. - imponujące założenia obronno – rezydencjonalne trzecie co do wielkości w Polsce po Malborku i Wawelu, kompleks jedenastu ogrodówwiosną przepełnionych kwitnącymi azaliami i różanecznikami
Lubiechów – uzupełnienie kompleksu zamkowego w Książu – piękne książęce palmiarnie
z przełomu XIX i XX w. miejsce romantycznych ucieczek księżniczki Daisy szukającej
wytchnienia od pałacowej etykiety;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
77 zł (bilety normalne) lub 60 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: WAŁBRZYCH
WYJAZD GODZ 7.00

18-20.05
2018

WYSOCZYZNA ELBLĄSKA
I ŻUŁAWY WIŚLANE
Z REJSEM KANAŁEM
OSTRÓDZKO – ELBLĄSKIM

ELBLĄG
FROMBORK
KANAŁ OSTRÓDZKO-ELBLĄSKI
NOWY DWÓR GDAŃSKI
PRUSZCZ GDAŃSKI
RACZKI

Trasa idealna na początek lata – najważniejszym jej punktem jest ponad 4 – godziny rejs
unikatowym na skalę Europy kanałem Ostródzko – Elbląskim, podczas którego niektóre
fragmenty pokonamy naszym statkiem jadąc po … trawie! (najbliższa taka atrakcja dopiero
w Kanadzie). To czas na kontemplacje uroków Żuławskiej przyrody, ale też okazja do
zadumy nad pomysłowością inżynierów z połowy XIX w. To nie jedyna ciekawostka tej
wycieczki – dotrzemy do kopernikańskiego Fromborka (dziś kompleks wpisany jest na listę
Pomników Historii), staniemy w najniższej depresji w kraju (niemal 2 metry poniżej
poziomu morza), zapoznamy się także z fenomenem kupieckich szlaków przecinających te
tereny do stuleci.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Nowy Dwór Gdański – Muzeum Żuławskie prezentujące historię Żuław i ich mieszkańców
– obowiązkowy punkt programu by poczuć niezwykłego ducha tego miejsca i zrozumieć
zawiłości historyczne i kulturowe jakie wpływały na lisy mieszkańców;
Pruszcz Gdański - Faktoria Handlowa rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich – podróż w czasie by
zapoznać się z tymi dla których podróże (kupieckie) były codziennością – nowatorska
ekspozycja o chwilach świetności tych ziem w najdawniejszych czasach;
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Dzień ll
Elbląg – Muzeum Archeologiczno – Historyczne, gotycka katedra p.w. św. Mikołaja,
odnowiona w XXI wieku starówka – znakomite połączenie historii ze współczesną
architekturą;
Raczki – najniżej naturalnie położone miejsce w Polsce – depresja 1,8 m p.p.m. mówią że
niżej już upaść się nie da, my na szczęście szybko odbijemy się od dna i pojedziemy
w dalszą drogę!;
Frombork – gotycki zespół katedralny o cechach obronnych z miejscem pochówku
M. Kopernika, gotyckie kanonie, Muzeum M. Kopernika w dawnym pałacu biskupim,
Muzeum Historii Medycyny w dawnym Szpitalu Świętego Ducha – niezwykły zespół
zabytków sakralnych przesyconych pamiątkami po słynnym astronomie – tu spędził
ostatnie lata swego życia, tu także spoczęły jego doczesne szczątki;
Dzień lll
Kanał Ostródzko – Elbląski – rejs nowo wyremontowanym fragmentem słynnego kanału,
na trasie m.in. unikalny zespół pochylni pozwalający transportować statek po lądzie
między jeziorami na różnej wysokości, Muzeum Kanału w Buczyńcu;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
145 zł (bilety normalne) lub 139 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: ELBLĄG
WYJAZD GODZ 7.00

18-20.05
2018

PIENINY PO OBU STRONACH WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
GRANICY ZE SPŁYWEM
Szczegóły str. 53
PONTONOWYM

26.05.2018

ŻOLIBORZ- NAJMNIEJSZA
DZIELNICA WARSZAWY

CYTADELA
CENTRUM OLIMPIJSKIE
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
STACJA METRA – PLAC WILSONA

Spacerując po tej pełnej kontrastów dzielnicy dotrzemy do obiektów budzących trwogę
albo olśniewających współczesnym blaskiem.
PROGRAM IMPREZY

Warszawska Cytadela – XIX wieczna twierdza w sercu miasta – ośrodek rosyjskiego terroru
po powstaniu listopadowym, dziś mieści się tu m.in. niedawno otwarte Muzeum Katyńskie,
Supernowoczesny gmach Centrum Olimpijskiego, a w nim m.in. – najważniejsze w Polsce
i jedno z najstarszych w Europie Muzeum Sportu i Turystyki czy Stacja metra Plac Wilsona –
uznana w rankingach za jedną z najpiękniejszych na świecie! Poszukamy wyciszenia
w Kościele św. Stanisława Kostki z nowoczesnym muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
przemkniemy także przez miejsca charakterystyczne dla tej niezwykłej dzielnicy takie jak
Plac Słoneczny, Plac Henkla, Pałacyk Pijarów – pierwszych właścicieli Żoliborza, Gmach Teatr
Komedia (bez wstępu), czy niezwykły dwupoziomowy Most Gdański.
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UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
13 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

26-27.05
2018

PONIDZIE
ZABYTKI WŚRÓD ŁĄK

JĘDRZEJÓW
BUSKO ZDRÓJ
STOPNICA
WIŚLICA

Niewielki region słynący z największego nasłonecznienia w kraju, unikalnego krasu
gipsowego, sielskich pejzaży opiewanych przez bardów i poetów, ale także niezwykłych
zabytków historii – pierwszego w Polsce klasztoru cysterskiego, jedynego w kraju Muzeum
Zegarów Słonecznych czy unikalnych kościołów gotyckich w których bywali Jan Długosz
i Kazimierz Wielki. Dla wielu Ponidzie to wreszcie wyjątkowy obszar uzdrowiskowy z perłą
Ponidzia jaką z pewnością jest Busko – Zdrój.
PROGRAM IMPREZY

Jędrzejów – Muzeum im. Przypkowskich – przebogata kolekcja astronomicznognomoniczna – jedyne w Polsce muzeum poświęcone tej tematyce – niezliczone okazy
często pięknie zdobionych przyrządów do mierzenia czasu, gotycko – barokowe Opactwo
Cystersów z jednymi z najciekawszych organów w Europie – miejsce pierwszego osiedlenia
się tych zakonników w Polsce!
Busko Zdrój - Zamek Dersława – stylizowany na średniowieczny kasztel z 1911 r., siedziba
głównego lekarza uzdrowiska, ławeczka Wojtka Bellona, spacer po parku zdrojowym,
możliwość zakosztowania uzdrawiających wód w zdrojowej pijalni;
Stopnica – kościół pw. śś. Piotra i Pawła fundacji Kazimierza Wielkiego jako część pokuty za
zbrodnię na osobie duchownej – wyjątkowej konstrukcji świątynia dwunawowa o rzędzie
filarów biegnących … przez środek kościoła!;
Wiślica – gotycka Bazylika Narodzenia NMP z unikatowymi podziemiami kryjącymi
pozostałości romańskich świątyń oraz Płytę Orantów – perłę sztuki romańskiej,
w prezbiterium świątyni jedne z czterech w Polsce znakomicie zachowanych fresków
bizantyjsko – ruskich z poł XIV w., Dom Długosza z Muzeum Regionalnym prezentującym
bogate zbiory archeologiczne;
Chotel Czerwony – kościół św. Bartłomieja fundacji Jana Długosza, wychodnie gipsu kilkumetrowej wysokości kryształy tego minerału – uznawane za jeden z najwyższych na
świecie!;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
25 zł (bilety normalne) lub 16 zł (bilety
ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: BUSKO ZDRÓJ
WYJAZD GODZ 7.00
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31.05.2018
CZWARTEK

SPICYMIERSKA PROCESJA
PO KWIATOWYCH
DYWANACH

SZADEK
WARTA
SIEDLĄTKÓW
SPICYMIERZ

Tradycja układania dywanów kwiatowych na trasie procesji znana jest w krajach Ameryki
Łacińskiej, w Europie jedynie w Hiszpanii i w …. poduniejowskim Spicymierzu. Co roku na
obchody tej uroczystości do tej niewielkiej miejscowości napływają tłumy turystów
i krajoznawców z całej Polski.
PROGRAM IMPREZY

Szadek – bardzo ważny punkt na mapie zabytków gotyckich województwa łódzkiego –
znakomicie zachowany kościół parafialny p.w. św. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba
Apostoła
Warta – niewielkie miasteczko pełne urokliwych pamiątek wielkiej historii – gotycki kościół
p.w. św Mikołaja, renesansowo – barokowy zespół klasztorny oo. Bernardynów, podłużny
rynek w centrum miasteczka
Siedlątków – siedziba najmniejszej parafii w kraju, niewielka świątynia położona w kryptodepresji poniżej poziomu wód Zbiornika Jeziorsko. Odwiedzimy także punkt widokowy na
tamie tworzącej Sieradzkie Morze
Spicymierz - dywany kwiatowe układane na trasie przemarszu procesji Bożego Ciała –
unikat na skalę naszej części Europy;
CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

31.05-3.06
2018

UWAGI:
nie ma dodatkowych opłat

MIĘDZY SPREWĄ A NYSĄ
ŁUŻYCKĄ

KROMLAU, ŁĘKNICA,
BAD MUSKAU, COTTBUS,
SPREEWALD, BUDZISZYN,
GÖRLITZ,
ŻARY, KLICZKÓW

Region historycznie i geograficznie bliski Polsce, ale często omijany przez turystów
mknących do Drezna czy dalej na zachód Europy. A to z pewnością spory błąd! Zapraszamy
do transgranicznej włóczęgi po unikalnym w swym kolorycie regionie dolin rzek Sprewy i
przede wszystkim Nysy Łużyckiej. Niewielkie miasteczka, wspaniałe parki i ogrody,
monumentalne rezydencje dziś pełniące różnorakie funkcje, oraz rejs płaskodennymi
łodziami to tylko niektóre z atrakcji czekających na Łużycach.
PROGRAM IMPREZY

Dzień l
Kromlau - 200-hektarowy park, cały obsadzony rododendronami – azaliami i różanecznikami. Park powstał w ubiegłych wiekach na podmokłych terenach leśnych, wokół
niewielkiego zameczku. Wszędzie pomiędzy drzewami rosną wielkie skupiska tych roślin,
a wszechobecny zapach kwitnących azalii wprost oszałamia.
Łęknica - Park Mużakowski - fantastyczne polsko-niemieckie założenie parkowo-pałacowe najmniej znany polski obiekt na liście UNESCO!!!
Bad Muskau- krótki spacer po mieście o wspaniałej przeszłości uzdrowiskowej, Stary
i Nowy Zamek;
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Dzień ll
Wycieczka po Dolnych Łużycach
Cottbus – spacer po parku pałacowym Branitz ze słynnym grobowcem księcia von PucklerMusskau w formie piramidy na jeziorze;
Spreewald – rejs płaskodennymi łodziami po unikalnym zespole kanałów; spacer po
urokliwej miejscowości Lubbenau
Dzień lll
Wycieczka po Górnych Łużycach
Budziszyn – Stare Miasto nad Sprewą wraz z murami obronnymi, kościół św. Michała,
Katedra św Piotra – jedyny dwuwyznaniowy kościół w Niemczech (msze katolickie i ewangelickie)
Görlitz – jedno z niewielu niemieckich miast niezniszczonych podczas II wojny światowej,
gotycka zabudowa Starego Miasta z dwoma rynkami, imponującymi dwoma ratuszami
i ewangelickim kościołem farnym p.w. śś. Piotra i Pawła z organami słonecznymi, zespół
Grobu Św. z XV/XVI w.;
Dzień IV
Żary – zamek Dewinów-Bibersteinów i Pałac Promnitzów (obecnie w stanie ruiny)
Kliczków – perła Dolnego Śląska, pieczołowicie odrestaurowana w ostatnich latach jeden
z największych zamków tej części kraju, obecnie pełni funkcje ekskluzywnego hotelu.
CENA: 599.00
dla członków PTTK 585.00
NOCLEGI: ŻAGAŃ
WYJAZD GODZ 7.00

2.06.2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
95 zł (bilety normalne i ulgowe)

DO TORUNIA…
DLA PIERNIKÓW

TORUŃ
STARE MIASTO
ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
REJS PO WIŚLE

Dzięki autostradzie stolica polskich pierników stała się bliższa Łodzi niż kiedykolwiek
wcześniej. Jednodniowa wycieczka pozwala zapoznać się z najważniejszymi obiektami
w mieście, nie zapomnimy także o pokazaniu kilku miejsc spoza listy „toruńskiego klasyka”.
PROGRAM IMPREZY

Toruń - gotycka zabudowa Starego Miasta wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO (m.in. Rynek Staromiejski z fantastycznym ratuszem – dziś pełni funkcje muzeum
prezentującego m.in. sztukę. Niezapomnianych wrażeń i ujęć fotograficznych dostarczy
także wizyta na ratuszowej wieży oraz największy w Polsce zespole gotyckich kamienic
mieszczańskich, także ich renesansowe („Dom Eskenów”) i barokowe odpowiedniki
(„Kamienica pod Gwiazdą”), kościół pw. św. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty –
monumentalna świątynia górująca nad dachami Starego Miasta, która dziś pełni funkcje
najważniejszej świątyni diecezji
- Żywe Muzeum Piernika i unikalna Piernikowa Aleja Gwiazd to historia miasta widziana
z perspektywy okna piekarni w której powstały najsłynniejsze toruńskie łakocie
- rejs po Wiśle z możliwością podziwiania słynnej panoramy miasta z perspektywy
Królowej Polskich Rzek

17

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około 67 zł
(bilety normalne) lub 57 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

09-10.06
2018

JURA KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKA
część południowa

SIEWIERZ
OJCOWSKI PARK NARODOWY
OJCÓW
PIESKOWA SKAŁA
PRANDOCIN, MIECHÓW

,

Wydawałoby się że położoną tranzytowo w drodze w góry czy do Karkowa Jurę Krakowsko
- Częstochowską łodzianie znają jak własną kieszeń – ale czy na pewno? Wszak to twór
dynamiczny, a przy okazji przebogata skarbnica klejnotów przyrody i historii. Zapraszamy
do obiektów położonych nieco na uboczu ale z pewnością godnych uwagi!
PROGRAM IMPREZY

Siewierz – zamek książęcy z poł. XVI w - późniejsza rezydencja biskupów krakowskich (dziś
w stanie dobrze zachowanej ruiny), cmentarny kościółek romański z poł XII w – jedna
z najstarszych świątyń w Polsce!
Ojcowski Park Narodowy – wizyta w multimedialnym muzeum prezentującym przyrodę
i dzieje najmniejszego i jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce;
Ojców – wizyta w warowni strzegącej traktu wiodącego Dolina Prądnika – obecnie
ekspozycja muzealna w dobrze zachowanych pozostałościach gotyckiego zamku;
Pieskowa Skała – monumentalna rezydencja królewska – perła stylu renesansowego – dziś
muzeum wnętrz udostępnione kilka lat temu po długim remoncie. Jego sylwetkę zna każdy
kto oglądał serialowe przygody Janosika. Stojąca w pobliżu maczuga Herkulesa to skała,
która urosła do rangi symbolu Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
Jaskinia Wierzchowska – choć położona poza terenem parku narodowego, niczym nie
ustępuje w atrakcyjności swym „parkowym odpowiednikom” – wycieczka przygotowana
na potrzeby turystów, to najdłuższa taka trasa wśród wszystkich jaskiń w Polsce.
Podziemna wędrówka w głąb jurajskiego świata korytarzami jednej z największych jaskiń
tej części kraju;
Prandocin – romański kościół p.w. św. Jan Chrzciciela z XIII w opisywany m.in. przez Jana
Długosza w jego relacji z militarnych epizodów historii świątyni;
Miechów – Zespół klasztorny oo. Bożogrobców (Miechowitów) z Bazyliką Grobu Bożego
o kilkunastu ołtarzach, zamkiem generałów zakonu, a przede wszystkim unikalna wierna
kopia jerozolimskiego Grobu Chrystusa, wybudowana w połowie XVI w. z zachowaniem
wszelkich szczegółów pierwowzoru i opisu biblijnego.
Urokliwy modrzewiowy dworek Zacisze – dawne muzeum kościuszkowskie
upamiętniające wiktorie pod Racławicami, dziś Biuro Wystaw Artystycznych i miejsce
eksponowania zabytków sztuki użytkowej z przełomu XIX i XX w, ale przede wszystkim
jednej z najcenniejszych obiektów na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: OLKUSZ
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
72 zł (bilety normalne) lub 64 zł (bilety ulgowe)
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10.06.2018
NIEDZIELA

ŚLADAMI WARSZAWSKICH
ŻYDÓW Z WIZYTĄ W MUZEUM
ŻYDÓW POLSKICH

POLIN
ULICA PRÓŻNA
SYNAGOGA NOŻYKÓW
CMENTARZ ŻYDOWSKI

Wędrówka ulicami stolicy szlakiem warszawskich judaiców. Mimo tragedii II wojny
światowej w Warszawie przetrwało wiele ciekawych i różnorodnych obiektów od okazałej
synagogi po przejmujące swą wymową fragmenty murów getta.
PROGRAM IMPREZY

Polin - Muzeum Historii Żydów Polskich – punkt obowiązkowy dla wszystkich którzy
pragną lepiej poznać dawną i współczesną kulturę żydowską,
Ulica Próżna – jedyna ulica, której obustronna zabudowa przetrwała zagładę getta,
Synagoga Nożyków – jedyna jaka przetrwała tragedię II wojny światowej,
ściana Getta, Kopiec Anielewicza – miejsce śmierci dowódcy ŻOB,
Pomnik Umschlagplatz, Pomnik Bohaterów Getta, Cmentarz Żydowski – drugi co do
wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów około 53 zł (bilety normalne) lub 47zł (bilety ulgowe) MĘŻCZYŹNI proszeni są o

CENA: 84,00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

15-17.06.
2018

posiadanie nakrycia głowy na cmentarzu.

SZLAKIEM WIELKICH
JEZIOR MAZURSKICH

RUCIANE – NIDA
PRANIE, MIKOŁAJKI
ŚW. LIPKA, MAMERKI
GIŻYCKO, RYN
SZCZYTNO, NIDZICA

Mazury to miejsce do którego można wracać regularnie. Oglądane z wody, z lądu, na rejsie
czy wycieczce autokarowej zawsze pozostawiają nieodparte wrażenie pięknego,
przebogatego w zabytki miejsca, które z racji na swą niezwykłą przyrodę przyciąga
turystów nie tylko z Polski.
PROGRAM IMPREZY

Dzień l
Ruciane - Nida – wciąż czynna XIX-wieczna zabytkowa wyłuszczarnia nasion, czyli miejsce,
skąd się biorą sosny – zabytkowy obiekt od ponad 100 lat służący utrzymaniu mazurskich
lasów;
Pranie – leśniczówka ukochana przez K.I. Gałczyńskiego – dziś poświęcone mu muzeum;
Mikołajki – kwintesencja Mazur możliwość poczucia żeglarskiego klimatu tego zakątka
kraju - rejs statkiem po Śniardwach - największym z polskich jezior, spacer po porcie
znajdującym się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
Dzień ll
Św. Lipka – barokowe sanktuarium maryjne – jedno z najważniejszych na Mazurach,
posiadające wspaniałe organy, krótki pokaz ich możliwości;
Kętrzyn – gotycki zamek krzyżacki z XIV w. ,obecnie muzeum, pozostałości obwarowań
miejskich;
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Mamerki – bunkry dowództwa Wermachtu – nieodkryty skarb Mazur, w odróżnieniu od
Wilczego szańca nigdy nie wysadzony w powietrze!
Giżycko – jeden z najważniejszych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, spacer po
mieście;
Ryn – największy zamek krzyżacki na Mazurach (obecnie hotel);
Dzień lll
Szczytno – Muzeum Mazurskie w budynku ratusza - kilka tysięcy eksponatów związanych
z historią i kulturą materialną Mazurów, pozostałości zamku krzyżackiego z XIV w.;
Nidzica – gotycki zamek krzyżacki z XIV w. - obecnie muzeum;
CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: okolice MRĄGOWA
WYJAZD GODZ 7.00

15-17.06.
2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
84 zł (bilety normalne) lub 74 zł (bilety ulgowe)

WYCIECZKA DLA
TRZY DNI, TRZY PASMA
AKTYWNYCH
GÓRSKIE, DWA KRAJE I
Szczegóły str. 55
JEDNA JASKINIA CZYLI PEREŁKI

W CIENIU PRADZIADA

16.06.2019

NA SPACER PO
KAZIMIERSKIEJ STARÓWCE

KAZIMIERZ DOLNY
JANOWIEC

I NIE TYLKO…
Jednodniowy wypad do jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Nie możemy
obiecać nostalgii pustego kazimierskiego rynku, nie damy gwarancji niskich cen słynnych
kazimierskich pieczonych kogutów, ale obiecujemy że położony nad Wisłą Kazimierz
i Janowiec to dwa miasteczka godne wielokrotnego odwiedzenia.
PROGRAM IMPREZY

Kazimierz Dolny - renesansowy układ urbanistyczny, rynek z najpiękniejszymi w Polsce
kamienicami, kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, wiślane nabrzeże
spichlerzy – świadectwo dawnej potęgi handlowej miasta, punkt widokowy na Górze
Trzech Krzyży, ruiny kazimierzowskiego zamku strzegącego ważnego wiślanego portu,
możliwość niespiesznego pospacerowania po urokliwych uliczkach nadwiślańskiego
„miasta artystów”; ekspozycje Muzeum Nadwiślańskiego
Janowiec – monumentalne ruiny renesansowego zamku rodziny Firlejów, malowniczy
barokowy dworek z ekspozycją wnętrz rezydencji ziemiańskiej;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
35 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00
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28.06.DREZNO Z ŁUŻYCAMI PO
01.07.2018 OBU STRONACH GRANICY

DREZNO
MIŚNIA
ŁĘKNICA
BAD MUSKAU

Wycieczka od lat ciesząca się niesłabnącym powodzeniem - zaczynamy od jednego
z najnowszych polskich wpisów na listę UNESCO – transgranicznego Parku Mużakowskiego,
by w kolejnych dniach dać sobie szansę zakosztowania w zabytkach i atrakcjach jednego z
ciekawszych miast wschodnich Niemiec jakim jest olśniewające Drezno, a także by w
kolejnym dniu dotrzeć do Miśni – miejsca gdzie po raz w pierwszy w Europie dokonano
udanej próby złamania tajemnicy receptury na porcelanę. Od tego czasu sława tej
manufaktury nie blednie czego dowodem będzie wizyta w przebogatym muzeum porcelany
w Miśni.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Łęknica - Park Mużakowski - fantastyczne polsko-niemieckie założenie parkowo-pałacowe
najmniej znany polski obiekt na liście UNESCO!!! geopark Łuk Mużakowa w dawnej
Kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Babina
Bad Muskau - krótki spacer po mieście o wspaniałej przeszłości uzdrowiskowej, Stary
i Nowy Zamek;
Dzień II
Drezno - barokowa stolica Saksonii z odbudową starówką, zamek królewski; Zwinger ze
sławną galerią malarstwa europejskiego; odbudowana Frauenkirche, katedra oraz
najdłuższe 102-metrowe malowidło Europy Fuerstenzug na 25 tys. kafelek (ewentualne
bilety wstępu do ustalenia – koszt ok 10 euro);
Dzień III
Miśnia – pierwsza stolica Saksonii, zwiedzanie pierwszej w Europie manufakturze
porcelany, zwiedzanie muzeum i wizyta w sklepie, spacer średniowiecznymi uliczkami w
kierunku zamku Albrechta i katedry miśnieńskiej, kościół protestancki z porcelanowymi
kurantami na wieży, rynek, ratusz ;
Dzień IV
Görlitz – jedno z niewielu niemieckich miast niezniszczonych podczas II wojny światowej,
gotycka zabudowa Starego Miasta z dwoma rynkami, imponującymi dwoma ratuszami
i ewangelickim kościołem farnym p.w.śś. Piotra i Pawła z organami słonecznymi, zespół
Grobu Św. z XV/XVI w.;
Lwówek Śląski – zwiedzanie Muzeum Browarnictwa i Browaru Lwóweckiego;
CENA: 609.00
dla członków PTTK 595.00
NOCLEGI: ZGORZELEC
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
165 zł (bilety normalne i ulgowe)
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30.06.2018

GOTYCKIM SZLAKIEM
PRZEZ POŁUDNIOWE RUBIEŻE
WOJ. ŁÓDZKIEGO

BYCZYNA
SOKOLNIKI
OŻARÓW
ŁASZEW
GRĄBIEŃ

Byczyna to miasto, które z powodzeniem mogłoby pretendować do miana kolejnego
polskiego Carcassone. Okolice Wielunia słyną z unikalnej grupy drewnianych kościołów
gotyckich natomiast Ożarów i Sokolniki to dwie niezwykłe rezydencje zaskakujące swą
odmiennością i urzekające znakomitym stanem zachowania.
PROGRAM IMPREZY

Byczyna – gotycki układ urbanistyczny miasta otoczonego wieńcem murów obronnych
z wieżami i basztami – całość założenia z XV i XVI wieku, z tego samego okresu pochodzą
byczyńskie kościoły i ratusz;
Sokolniki – XVIII wieczne monumentalne założenie parkowo – pałacowe, znakomity stan
obiektu pozwala dziś pełnić funkcję hotelu;
Ożarów – muzeum wnętrz dworskich w późnobarokowym drewnianym dworze
alkierzowym, obecnie jeden z Oddziałów Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
Łaszew – jeden z drewnianych gotyckich kościołów tzw. Grupy Wieluńskiej,unikat
architektury sakralnej w tej części kraju;
Grąbień – kolejny drewniany kościół gotycki z Grupy Wieluńskiej, zdobiony polichromiami
figuralnymi.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
22 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

07.07.2018

WROCŁAW
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PANORAMA RACŁAWICKA
RYNEK
OSTÓW TUMSKI
AULA LEOPOLDINA

Krajoznawcze ABC stolicy Dolnego Śląska czyli możliwość odwiedzenia wszystkich miejsc,
które należy poznać podczas pierwszej wizyty we Wrocławiu. Przewodnikami naszej
wycieczki będą m.in. rozsiane w przestrzeni Starego Miasta pomniczki krasnali, których
dziś chyba już nikt nie potrafi zliczyć – a może nam się to uda?
PROGRAM IMPREZY

Panorama Racławicka to dla wielu osób pierwsze skojarzenie z Wrocławiem.
Monumentalne dzieło malarskie gloryfikujące heroizm powstańców kościuszkowskich;
Ostów Tumski - odwiedzimy archikatedrę p.w. św. Jana Chrzciciela ze zwiedzaniem
wyjątkowych kaplic świątyni ukrytych za świątynnym prezbiterium, wjedziemy także
wygodnie winą na punkt widokowy na katedralnej wieży, przespacerujemy się uliczkami
tej przesyconej zabytkami sakralnymi części miasta;
Serce miasta to wyjątkowych rozmiarów rynek ze słynnym gotyckim ratuszem i wianuszkiem kamienic.
Aula Leopoldina – reprezentacyjna auta Uniwersytetu Wrocławskiego, perła
wrocławskiego baroku to wizytówka tej znamienitej uczelni, my odwiedzimy także
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Oratorium Marianum i niezwykłą Wieżę Matematyczną, punkt widokowy na zabytkowe
serce miasta;
rejs spacerowy Odrą – możliwość podsumowania wycieczki i obejrzenia znanych już
obiektów w perspektywy tak ważnej w pejzażu miasta rzeki.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
75 zł (bilety normalne) lub 59 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

7-8.07.
2018

DWA DNI,
DWA ŚLĄSKIE MIASTA
I ANI JEDNEJ KOPALNI!

CHORZÓW
PARK ŚLĄSKI
STADION
GLERIA RZEŹBY
GLIWICE
ZAMEK PIASTOWSKI

Czy można podróżować po Górnym Śląsku i nie zwiedzać kopalń – oczywiście tak! W cieniu
szybów kopalnianych i monumentalnych hałd skryły się dwa piękne, ale bardzo różne
miasta.
PROGRAM IMPREZY

Chorzów – wizytę w bliskim dla sporej części łodzian Chorzowie ograniczymy do gruntownego poznania nowych i znanych od lat atrakcji Parku Śląskiego, liczącego ok 620 ha,
jednego z największych parków Starego Kontynentu. Naszym udziałem stanie się
zwiedzanie niedawno oddanego po kapitalnym remoncie Stadionu Śląskiego, legendarnej
areny piłkarskich potyczek i koncernów gwiazd światowego formatu, wizyta w
Górnośląskim Parku Etnograficznym, najważniejszym skansenie Górnego Śląska.,
Odwiedzimy plenerową Galerię Rzeźby Śląskiej liczącej sobie ponad pół wieku kolekcję,
stale rozbudowywaną do dzisiejszego stanu. Przespacerujemy się także po przepięknym
ogrodzie różanym, by na koniec obejrzeć wszystko z lotu ptaka podróżując legendarną
kolejką krzesełkową „Elka”, także niedawno oddaną do użytku po gruntownej renowacji.
Podczas naszej wizyty nie zabraknie też czasu na samodzielny spacer po tym rozległym
parku (a może będzie to chwila na kawę lub słodkie co - nieco?);
Gliwice – Zamek Piastowski o XIV – wiecznym rodowodzie – obecnie Muzeum Miejskie
z ekspozycją poświęconą wielowątkowej i wielokulturowej historii miasta i regionu,
Muzeum Odlewnictwa Artystycznego – multimedialna ekspozycja poświęcona dziejom
hutnictwa gliwickiego oraz przepiękna kolekcja odlewów artystycznych jakie powstawały
w miejscowych hutach na przestrzeni minionych wieków,
Radiostacja w Gliwicach z historycznym drewnianym masztem nadawczym o 111 m
wysokości sprawia że jest to najwyższy taki maszt na świecie i najwyższa drewniana
konstrukcja w Europie! Historycznie to tu rozegrały się pierwsze epizody II wojny
światowej (słynna gliwicka prowokacja),obiekt posiada status Pomnika Historii. Finałem
wizyty w Gliwicach będzie rejs słynnym Kanałem Gliwickim. Pokonując jedną ze śluz
udamy się na przeszło godzinny rejs statkiem „Foxtrot” po tym ważnym szlaku wodnym
łączącym Odrę z Górnym Śląskiem;
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CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: GLIWICE
WYJAZD GODZ 7.00

12-15.07
2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
88 zł (bilety normalne) lub 66 zł (bilety ulgowe)

PODLASIE – MOZAIKA
KULTUR

DROHICZYN, GRABARKA
BIAŁOWIEŻA, HAJNÓWKA
SUPRAŚL, KRUSZYNIANY
BIAŁYSTOK, TYKOCIN
CHOROSZCZ

Wyprawa w jeden z najatrakcyjniejszych, a równocześnie najbardziej egzotycznych zakątków naszego kraju. Miejsce gdzie przeplata się kultura polska, białoruska, żydowska,
tatarska, a z pewnością lista ta nie jest jeszcze kompletna. Dotrzemy do najświętszego
miejsca prawosławia w Polsce, zasmakujemy oryginalnej kuchni tatarskiej, której tajniki
przekazywane są z pokolenia na pokolenie od XVII w.!
PROGRAM IMPREZY

Dzień l
Drohiczyn – historyczna stolica Podlasia, słynący niegdyś ze znamienitych szkół, ważnych
sejmików i sądów, dziś nieco zapomniane miasteczko. Odwiedzimy grodzisko na Górze
Zamkowej, katedrę w dawnym kompleksie klasztornym jezuitów oraz klasztor
franciszkanów;
Grabarka – sanktuarium na Górze Krzyży nazywane „Prawosławną Częstochową”.
Niezwykły klimat miejsca potęguje las krzyży przyniesionych przez pątników z całej Polski
… i nie tylko;
Dzień ll
Białowieża – wizytówka najstarszego, a ostatnio najsłynniejszego parku narodowego
w Polsce. Odwiedzimy interaktywną ekspozycję w Muzeum Białowieskiego Parku
Narodowego, będziemy także podglądać żubry, włodarzy Puszczy w rezerwacie pokazowym;
Hajnówka – zwiedzimy jedyne w Polsce Muzeum Kultury Białoruskiej, odwiedzimy Sobór
Świętej Trójcy, jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce o współczesnej architekturze;
Dzień lll
Supraśl - cerkiew p.w. NMP, , odwiedzimy muzeum ikon w Polsce zorganizowane we
wnętrzach siedemnastowiecznego Pałacu Opatów, wchodzącego w skład zabudowań
monasteru Supraskiego. Jego centralną część stanowi zrekonstruowana szesnastowieczna
cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. To nie jedyna niezwykła świątynia
wschodnia w tej miejscowości, dotrzemy także do „zimowej” cerkwi miejscowych
mnichów – XIX-wiecznej świątyni p.w. św. Jana Teologa;
Kruszyniany - wizyta na Tatarskim Szlaku funkcjonującym od czasu osiedlenia się tu
Tatarów rodem z Litwy – czyli od blisko 400 lat! Odwiedzimy drewniany meczet
muzułmański, zadumamy się nad wiekową koegzystencją naszych narodów na wiekowym
mizarze, weźmiemy także udział w poczęstunku kuchni tatarskiej;
Białystok – w dzisiejszej stolicy Podlasia odwiedzimy wspaniałe barokowe założenie
pałacowo-parkowe rodu Branickich z XVIII w., nie zabraknie także okazji do spaceru ulicami
Starego Miasta stworzonego także staraniem Branickich, m.in. wizyta na białostockim
rynku z oryginalnym ratuszem, zbrojownią i austerią, tu także znajduje się białostocki
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zespół katedralny z najstarszym murowanym zabytkiem miasta;
Dzień lV
Tykocin - unikatowy wielokulturowy zespół urbanistyczny małego żydowskiego miasteczka
z XIX w.; barokowa synagoga z XVII w.- obecnie muzeum poświęcone m.in. dziejom
Tykocina jako jednego z najważniejszych ośrodków kultury żydowskiej w przedwojennej
Polsce, monumentalny barokowy zespół klasztorny oo. Misjonarzy z kościołem św. Trójcy
i wiodącą do nich Złotą Ulicą – zespołem zabudowy małomiasteczkowej z XVIII i XIX w.
Choroszcz - barokowy zespół pałacowo – parkowy – letnia rezydencja rodu Branickichobecnie muzeum wnętrz;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów i poczęstunku kuchni tatarskiej około 140 zł (bilety
normalne) lub 100 zł (bilety ulgowe)

CENA: 559.00
dla członków PTTK 545.00
NOCLEGI: BIAŁYSTOK
WYJAZD GODZ 7.00

13-15.07.
2018

PILSKO CZYLI NA DACHU
ŻYWIECCZYZNY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 56

.

14-15.07.
2018

SZLAKIEM REZYDENCJI
WIELKOPOLSKI
Z MASONERIĄ W TLE

GUŁTOWY
CIĄŻEŃ
WITASZYCE
DOBRZYCA
LEWKÓW
ŚMIEŁÓW

Rozliczne atrakcje krajoznawcze Wielkopolski często pozostają w cieniu Szlaku Piastowskiego, serwowanego niemal każdemu na szkolnej wycieczce. A czym jeszcze może przyciągnąć
ten region? Parkiem narodowym, pojezierzem, żywymi tradycjami, ale przede wszystkim
różnorodnymi zabytkami.
PROGRAM IMPREZY

Gułtowy – klasycystyczny pałac z II poł. XVIII w. I. Bnińskiego starosty średzkiego, klasycystyczny kościół konstrukcji szachulcowej pw. św. Kazimierza;
Ciążeń - późnobarokowy (rokokowy) pałac biskupi. W którym znajduje się m.in. największa w Polsce kolekcja druków wolnomularskich) - tu nocleg w historycznych wnętrzach!
Witaszyce – jedyne w Polsce Muzeum Wojen Napoleońskich (m.in. dioramy bitew pod
Waterloo i Raszynem), zupełnie niezwykłe Muzeum Gwiezdnych Wojen – wszystko to
w neobarokowym pałacu z końca XIX w.;
Dobrzyca - Muzeum Ziemiaństwa w klasycystycznym zespole pałacowo-parkowym
Gorzeńskich, częstym gościem bywał tu generał Józef Wybicki. Symbolika pałacu
nawiązuje do tradycji wolnomularskiej, wewnątrz bogate zbiory dotyczące historii ruchów
masońskich;
Lewków – Muzeum Wnętrz Pałacowych w pałacu rodziny Lipskich – dawna kwatera
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Napoleona Bonaparte;
Śmiełów – Muzeum Adama Mickiewicza w dawnym pałacu rodziny Gorzeńskich;
CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: CIĄŻEŃ
WYJAZD GODZ 7.00

18-22.07
2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
56 zł (bilety normalne) lub 49 zł (bilety ulgowe)

BIESZCZADY W LETNIM
SŁOŃCU SKĄPANE

SANDOMIERZ, HACZÓW,
SANOK, LESKO
USTRZYKI DOLNE, SMOLNIK
PRZEŁĘCZ WYŻNIAŃSKA,
HOCZEW, SOLINA, ŁAŃCUT

Bieszczady to miejsce niezwykłe – kto raz je pozna będzie chciał tam wracać zawsze. A jeśli
dodamy do tego jeden z najpiękniejszych pałaców w kraju, największy kościół konstrukcji
zrębowej w Europie i najsłynniejsze „serialowe miasto” to wycieczka musi się podobać. Pięć
dni to czas by poznać Bieszczady zarówno od strony przyrodniczej, kulturowej
i historycznej.
PROGRAM IMPREZY

Dzień l
Sandomierz - spacer po Starym Mieście - renesansowa zabudowa rynku, katedra gotycka
z XIV w. będąca swoistą wizytówką miasta o wielowiekowej historii. Szukając klimatu
ruskich świątyń odwiedzimy sandomierską katedrę z dekoracją w stylu bizantyjsko –
ruskim z XIV w;
Haczów - największy w Europie kościół konstrukcji zrębowej, wpisany na listę UNESCO!
Zachowane pozostałości malowideł naściennych oraz pięknie prezentowana konstrukcja
drewnianej świątyni to obraz szczytowego osiągnięcia stylu w tej części Europy;
Dzień ll
Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego - największy skansen w Polsce, m.in. nowo
otwarty sektor małomiasteczkowy z czynnymi warsztatami rzemieślniczymi, sektor ludów
górskich Łemków i Bojków z drewnianymi cerkwiami, hyżami i wiejskim obiektami
przemysłowymi. Wszystko skąpane w kwiatach i zieleni przenoszących nas do górskich
przysiółków. Zamek królewski z przebogatą kolekcją ikon, jedną z najcenniejszych w Polsce,
oraz sztuki i pamiątek związanych z życiem i dzielnością artystyczną Zdzisława
Beksińskiego, rodowitego sanocczanina;
Lesko – komunikacyjna Brama Bieszczadów ze znakomicie zachowaną renesansową
synagogą z basztą więzienną, jednym z największych w południowo – wschodniej Polsce
cmentarzy żydowskich (tu m.in. jedne z najstarszych w kraju macew), zamek rodu Kmitów
dziś hotel, niegdyś siedziba włodarzy sporej części Bieszczadów;
Dzień lll
Ustrzyki Dolne - Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego – placówka prezentująca
kompleksowo przyrodę, kulturę i dzień dzisiejszy tego zakątka kraju;
Smolnik – XVIII wieczna drewniana cerkiew w stylu bojkowskim, jedna z trzech
zachowanych w kraju, od kilku lat wpisana na listę UNESCO!
Przełęcz Wyżniańska - punkt widokowy na wspaniałą panoramę Bieszczadów Wysokich.
Bez dalekich wędrówek można poczuć na twarzy wiatr od połonin i okiem ogarnąć
bieszczadzkie szczyty po obu stronach granicy;
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Hoczew - wizyta w galerii autorskiej wyjątkowego twórcy bieszczadzkiego Zdzisława
Pękalskiego – rzeźbiarza, malarza, poety, gawędziarza – słowem człowieka instytucji Krainy
Biesów i Czadów;
Dzień lV
Solina – spacer po tamie z widokiem na Zalew Soliński, zwiedzanie wnętrza tamy jako
niezwykłego obiektu hydrotechnicznego (około godzinna wizyta)! Uzupełnieniem wizyty
będzie rejs statkiem spacerowym po Zalewie Solińskim z opłynięciem części wysp. W tym
dniu poczujemy się przez chwile jak wczasowicze, którzy mają czas na zakup pamiątek na
rozlicznych straganach czy zakup świeżo smażonej ryby w jednej ze smażalni;
Dzień V
Łańcut - monumentalny zespół pałacowo-parkowy – ponad 2 – godzinne zwiedzanie
kompletnie wyposażonych wnętrz pałacowych, oranżerii oraz powozowni z kolekcją
trofeów myśliwskich a przede wszystkim największą w Polsce kolekcją powozów;
CENA: 639.00
dla członków PTTK 615.00
NOCLEGI: SANOK
WYJAZD GODZ 7.00

21.07.2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
107 zł (bilety normalne) lub 97 zł (bilety ulgowe)

WARSZAWA
ŚLADAMI PRL-u

MUZEUM NEONÓW
PAŁAC KULTURY I NAUKI
REJS TRAMWAJEM WODNYM

Podróż w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu pamiątek minionego okresu - opowieść
o budowaniu nowej Warszawy w czasach PRL-u. Zobaczymy m.in. Centrum BankowoFinansowe „Nowy Świat” (dawna siedziba KC PZPR), Plac Defilad, CDT Smyk, Ścianę
Wschodnią, Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, Osiedle za Żelazną Bramą, Hotel
Forum i inne wieżowce, Trasę Łazienkowską.
PROGRAM IMPREZY

Muzeum Neonów – placówka zajmujących się dokumentacją i ochroną polskich reklam
świetlnych powstałych po II wojnie światowej, pierwsze w Polsce i jedno z niewielu tego
typu miejsc na świecie;
Pałac Kultury i Nauki - najciekawsze sale reprezentacyjne pałacu, niedostępne dla osób
odwiedzających prywatnie obiekt (m.in. Hol główny, Sala Marmurowa / Ratuszowa, Kaplica -Sala Kopernika / Tierieszkowej, Sala Kongresowa, Saloniki VIP) oraz wjazd na Taras
Widokowy na XXX piętrze Pałacu Kultury z podziwianiem panoramy stolicy. Nawiązując
do fabuły kultowego Rejsu filmowego portretu w krzywym zwierciadle realiów PRL-u
w reżyserii M. Piwowskiego wypłyniemy w rejs po Wiśle mając możliwość obejrzenia
panoramy miasta z perspektywy królowej polskich rzek;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
67 zł (bilety normalne) lub 60 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00
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28 - 29.07
2018

NIEZNANY KRAKÓW CZYLI
DAWNE MIASTO KLEPARZ

DOM JÓZEFA MEHOFFERA
RYNEK KLEPARSKI
CMENTARZ RAKOWICKI
OŚRODEK CRICOTEKA

Pierwsze trójmiasto w Polsce stworzył Kazimierz Wielki. W XIV wieku na południe od
Krakowa lokował miasto Kazimierz, a na północ od Krakowa miasto Kleparz. Najczęściej
zwiedzamy Kraków z Kazimierzem. A Kleparz ?
Ponad 400 lat było to miasto, potem dzielnica Krakowa. Tutaj mamy Plac Matejki, 2 targi
kleparskie, ASP, Politechnikę. Tutaj urodzili się Sztaudynger i Demarczyk, tutaj tworzył
Wyspiański, Asnyk czy Grechuta. Tutaj Piłsudski miał pomysł na Polskę – inny niż Ludwik
Waryński czy hrabia Tarnowski. Na Kleparzu mieszkali ludzie teatru – Stefan Jaracz i Anna
Polony. Dodajmy fabrykę czekolady, bank z polskimi pieniędzmi w czasie Generalnej
Guberni i zachowany fort. Wystarczy na spacer ?
PROGRAM IMPREZY

Dom Józefa Mehoffera (Oddział Muzeum Narodowego) w domu rodziny Mehofferów
w którym urodził się… Stanisław Wyspiański!
spacer po Kleparzu ul. Krupnicza –Małopolski Ogród Sztuki – zespół klasztorny oo.
Karmelitów „Na Piasku” z wielokrotnie przebudowywaną bazyliką o blisko 1000 – letniej
historii—pl. Biskupi – ul. Długa (wizyta w gmachu Wydawnictwa Literackiego Długa nr 1 –
secesyjna wystrój d. Izby Handlowej) - Rynek Kleparski – Plac Matejki z monumentalnym
pomnikiem 500 – lecia grunwaldzkiej victorii, dawnym ratuszem miasta Kleparza
i świątynią św. Floriana – historycznym początkiem Drogi Królewskiej wiodącej na
Wawel- ul. Warszawska – ul. Szlak – ul. Krowoderska – al. Słowackiego – fort „Kleparz”
(jeden z najlepiej zachowanych fortów twierdzy Kraków, bez większych przeróbek
przetrwał do naszych czasów). Autokarowa panorama najpiękniejszych zakątków tej części
Krakowa;
Cmentarz Rakowicki - zwiedzanie kwatery zasłużonych z grobami M. Grechuty,
P. Skrzyneckiego, także W. Szymborskiej, J. Matejki, H. Modrzejewskiej, T. Kantora,
Z. Wodeckiego) przejście na Cmentarz Wojskowy grób rodziny Wojtyłów (rodzice i brat
Jana Pawła II)
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA – nowa siedziba ośrodka to
majstersztyk architektoniczny, ale i wnętrze zachwyca bogactwem zbiorów i „innością”
podejścia do sztuki legendarnego twórcy Teatru Cricot 2;
CENA: 269,00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: KRAKÓW
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
32 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

29.07.2018 W 595 ROCZNICĘ NADANIA
NIEDZIELA
ŁODZI PRAW MIEJSKICH
DO KOLEBKI NASZEJ MIEJSKOŚCI

WITÓW
PRZEDBÓRZ
BĄKOWA GÓRA
MAJKOWICE
STARA WIEŚ

Dokładnie 595 lat temu w dzień św. Marty król Władysław Jagiełło nawiedzając zamek
w Przedborzu nadał Łodzi na prośbę biskupów włocławskich prawa miejskie. Podążymy
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dawnymi traktami handlowymi do Przedborza, wzorem królów zatrzymując się
w Witowskim klasztorze i wizytując zamki i warownie na trasie. Wisienką na torcie będzie
zwiedzanie starowiejskiego dojo – małej enklawy kraju …. Kwitnącej Wiśni!
PROGRAM IMPREZY

Witów – zespół klasztorny oo. Norbertanów – fundacja z poł. XII w, dzisiejsze obiekty
o barokowym rodowodzie, niegdyś jedno z najznamienitszych opactw w kraju rozsławione
wizytami królewskimi podczas piotrkowskich trybunałów;
Przedbórz – miejsce nadania Łodzi praw miejskich (pamiątkowa tablica na budynku
ratusza),
możliwość degustacji regionalnej potrawy kugiel – wpisanej jako produkt tradycyjny na
Listę Ministerstwa Rolnictwa (dodatkowy koszt 10 zł/os), gotycki kościół p.w. św. Aleksego,
pozostałości cmentarza żydowskiego, jedna z najskromniejszych ruin zamku gotyckiego na
ziemi łódzkiej w pobliżu pozostałości murów miejskich; Muzeum Ludowe Ziemi
Przedborskiej w dawnej karczmie z przełomu XVII i XVIII w;
Bąkowa Góra – ruiny zamku rycerskiego z XIV w. na osamotnionym wzniesieniu;
Majkowice – ruiny renesansowego kasztelu obronnego rodu Majkowskich z XVI/XVII w.
Stara Wieś – Dojo Stara Wieś – skrawek Japonii w kraju nad Wisłą – ośrodek treningowy
sztuk walki z kompletną infrastrukturą utrzymana w stylu kultury i architektury japońskiej;

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów około 15 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

03-05.08
2018

ZIEMIA SĄDECKA
W PIGUŁCE

BINAROWA, SĘKOWA
SZYMBARK, FALKOWA
NOWY SĄCZ, STARY SĄCZ
BIECZ, GORLICE

Zapraszamy na niezwykłą włóczęgę po Karpackim Pogórzu. Podróżując wzorem
średniowiecznych kupców dolinami dwóch ważnych rzek (Białej Dunajcowej i Ropy)
odkryjemy skarbnice małopolskich zabytków – polichromowanych drewnianych kościołów
gotyckich z listy światowego Dziedzictwa UNESCO, renesansowych kaszteli i ratuszy,
dotrzemy do jednego z najpiękniejszych polskich skansenów w Falkowej czy staniemy na
jednym z najokazalszych rynków miejskich w kraju jakim szczyci się od wieków Nowy Sącz.
Olbrzymia różnorodność atrakcji, piękne karpackie pejzaże i miejscowości nieco z boku
głównych szlaków turystycznych czekają na ponowne odkrycie!
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Binarowa – gotycki drewniany kościół pw. św Michała Archanioła – od kilkunastu lat na
Liście światowego Dziedzictwa UNESCO
Sękowa – gotycki drewniany kościół pw. śś. Filipa i Jakuba – uznawany za jeden z najpiękniejszych drewnianych zabytków w Polsce, wpisany na Listę światowego Dziedzictwa
UNESCO
Szymbark – renesansowy kasztel obronny nad brzegami Ropy – dziś galeria sztuki;
Falkowa – dzielnica Nowego Sącza z jednym z najciekawszych skansenów południowej
Polski (m.in. sektory łemkowski, pogórzański, romski (jedyny w kraju) i małomiasteczkowy
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z odtworzonym po 200 latach starosądeckim ratuszem;
Dzień II
Nowy Sącz – „Dom Gotycki” - muzeum ze wspaniałą ekspozycją sztuki cerkiewnej, kościół
farny pw. Św. Małgorzaty z XV w., eklektyczny ratusz na jednym z największych rynków
miejskich w Polsce, ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego;
Stary Sącz – zespół klasztorny ss. Klarysek z XIV w. z sanktuarium św. Kingi, ołtarz papieski
z niewielkim muzeum Jana Pawła II, rynek z zabudową z XVIII/XIX w, muzeum „Dom na
Dołkach” z ekspozycją poświęcona ks. Tischnerowi;
Dzień III
Biecz – miasto z częściowo zachowanymi murami miejskimi i kilkoma basztami, XVI –
wieczny Dom Kromera z ekspozycją muzealną, rynek z gotycko – renesansowym ratuszem,
gotycki kościół farny pw. Bożego Ciała,
Gorlice – Muzeum Bitwy Gorlickiej, reprezentacyjny cmentarz, pomnik poległych w tej
operacji, miejsce narodzenia się przemysłu naftowego a świecie!
CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: NOWY SĄCZ
WYJAZD GODZ 7.00

05.08.2018
NIEDZIELA

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
79 zł (bilety normalne) lub 62 zł (bilety ulgowe)

WIELKOPOLSKI PARK
NARODOWY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 57

PEŁEN NIESPODZIANEK

11-12.08
2018

NIEZWYKŁE MIASTA
I MIASTECZKA DOLINY
WISŁY

GRUDZIĄDZ
ŚWIECIE
CHRYSTKOWO
CHEŁMŻA
CHEŁMNO

Dalej niż Toruń, bliżej niż Trójmiasto. Położenie w cieniu takich skarbnic historii i zabytków
nie sprzyja rozwojowi pozycji na mapie krajoznawczej kraju. Ale któż jak nie my szukamy
takich właśnie nie odkrytych miejsc. Zapraszamy do niewielkich miast leżących w przy
dawnym nadwiślańskim trakcie handlowym, dla których bliskość Królowej Polskich Rzek
stanowiła o być lub nie być w wiekach minionych.
PROGRAM IMPREZY

Grudziądz - spichrze zbożowe stanowiące wizytówkę miasta – zwłaszcza oglądane od
strony Wisły, Stare Miasto, pomnik „Ułan i dziewczyna” (upamiętnia przedwojenne
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu), Góra Zamkowa z wieżą Klimek, Cytadela
Grudziądz rozbudowywane od II poł. XVIII jako ochrona strategicznego mostu na Wiśle.
Znakomicie zachowana nadal służy swoim pierwotnym celom, ale jest dostępna do
zwiedzania;
Świecie - ruiny zamku krzyżackiego, jedyny zamek wodny na terenie państwa krzyżackiego,
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gotycki kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława (Stara Fara)
Chrystkowo: zagroda mennonicka – wizyta połączona z gawędą o życiu Mennonitów Pana
Czesława, ostatniego urodzonego w zabytkowej chacie menonickiej, osadników
olenderskich, niestrudzonych meliorantów Doliny Wisły. Nieodłącznym elementem jest
także zwiedzanie drewnianego podcieniowego domu krytego strzechą z 1770 r. z bocianim
gniazdem oraz budynku gospodarczego z drewnianymi pochylniami, którymi podczas
powodzi wprowadzano cały inwentarz na piętro;
Chełmża – najstarszy z ośrodków Ziemi Chełmińskiej, pierwsza stolica biskupstwa
chełmińskiego. Kościół Świętej Trójcy (konkatedra diecezji toruńskiej) - jeden z najpotężniejszych kościołów gotyckich na ziemiach polskich. W nim fragment płyty nagrobnej
wielkiego mistrza krzyżackiego Siegfrieda von Feuchtwangena, który przeniósł stolicę
Zakonu Krzyżackiego z Wenecji do Malborka w 1309 r. ,gotycki kościół św. Mikołaja
Chełmno - polski wzorzec praw miejskich ze znakomicie zachowanym układem
urbanistycznym, murami obronnymi z 17 basztami i bramą gotycką (kolejne polskie
Carcassonne), późnorenesansowy ratusz w rynku, liczne obiekty sakralne z kościołem
farnym i jednymi w Polsce relikwiami św. Walentego (skąd tytuł Chełmna jako miasta
zakochanych), wizyta w Najpiękniejszym Punkcie Widokowym na Świecie!
CENA: 269.00
dla członków PTTK 255.00
NOCLEGI: GRUDZIĄDZ
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów około 40 zł (bilety normalne) lub 29 zł (bilety ulgowe)

15.08.2018 SZLAKIEM WILLI, DWORÓW

I PAŁACÓW OKOLIC WARSZAWY
CZYLI GDZIE OD ZGIEŁKU I GWARU
UCIEKANO OD LAT

SULEJÓWEK
KONSTANCIN
JEZIORNA
OTWOCK
OTWOCK WIELKI

Autokarowa wędrówka po południowych i wschodnich rubieżach aglomeracji warszawskiej,
pozwala prześledzić różnorodność zabudowy rezydencjonalnej tego terenu. To tu wielcy
i słynni mieszkańcy stolicy uciekali od codziennego zgiełku i gwaru.
PROGRAM IMPREZY

Sulejówek – otwarte po generalnym remoncie Muzeum Józefa Piłsudskiego w jego
podwarszawskim dworku Milusin. Prezentowane są rzeczy osobiste Marszałka, przedmioty
przybliżające realia rzeczywistości dni, w których odradzała się Polska, znakomite
połączenie historycznego miejsca i współczesnych technik muzealniczych (generalny
remont zostanie zakończony w 2018 roku)
Konstancin Jeziorna – legendarne podwarszawskie uzdrowisko, dziś konglomerat kilku
połączonych miejscowości, słynie m.in. z licznych willi letniskowych z okresu
międzywojennego
Otwock – znakomita realizacja koncepcji miasta – ogrodu, miejscowość sanatoryjno –
uzdrowiskowa o przebogatej kolekcji drewnianych i murowanych willi z przełomu XIX
i XX w ( m.in. budowanych w zagadkowym stylu „świdermajer”), stacja kolejowa
w Otwocku zespół budynków Urzędu Miasta Otwocka, dawnego domu zdrojowego
Uzdrowiska Otwock (kasyna miejskiego)
Otwock Wielki – Muzeum Wnętrz (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie) –
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w późnobarokowym pałacu magnatów Bielińskich (projekt przypisuje się słynnemu
architektowi Tylmanowi z Gameren, z którego usług korzystały rody Branickich (pałac
w Białymstoku), Radziejowskich (pałac w Nieborowie), Lubomirskich (pałac w Rzeszowie),
czy Czartoryskich (pałac w Puławach). Świetności obiektu dodało także wspaniałe pełne
zieleni otoczenie i położenie na sztucznej wyspie.

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
10 zł (bilety normalne) lub 15 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

18.08.2018

ZAMEK, BROWAR
I GRÓB WIESZCZA
CZYLI CIECHANÓW
W JEDEN DZIEŃ

CIECHANÓW
ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH
OPINOGÓRA
MUZEUM ROMANTYZMU

Ciechanów choć odległy z pewnością godzien jest podróży w głąb Mazowsza. Niegdyś słynął
on z gotyckiej rezydencji książęcej, w dobie romantyzmu jego okolice upodobał sobie
najmniej chyba dziś doceniany polski wieszcz – Zygmunt Krasiński, współcześnie podobiznę
zamku i dobre imię miasta rozsławia browar Ciechan skutecznie konkurujący z zachodnimi
potentatami.
PROGRAM IMPREZY

Ciechanów - Zamek Książąt Mazowieckich – okazała ruina warowni z XIV w., obecnie
oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Browar Ciechan – jeden z w większych browarów w tej części kraju, możliwość zwiedzania
procesu produkcyjnego i degustacji złocistego napoju; zabudowa rynku z XIX wiecznym
neogotyckim ratuszem, późnogotycki kościół farny p.w. Narodzenia Marii Panny (XVI w.)
Opinogóra – Muzeum Romantyzmu w neogotyckim pałacyku, miejsce poświęcone m.in.
pamięci Zygmunta Krasińskiego, kościół Wniebowzięcia NMP – jedyna obok katedry na
Wawelu i kościół oo. Paulinów na Skałce świątynia w Polsce, w której spoczywają
narodowi wieszcze , w Opinogórze grobowiec Z. Krasińskiego.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
45 zł (bilety normalne) lub 42 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

18.-26.08
2018

ROZTOCZE – SIELANKOWA
KRAINA OD WISŁY PO LWÓW
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WCZASY DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 61

23-26.08
2018

Z WIZYTĄ W BERLINIE
I POCZDAMIE

FRANKFURT NAD ODRĄ
SŁUBICE
BERLIN
POCZDAM
MIĘDZYRZECZ
ŁAGÓW

Jeden z pierwszych wyjazdów zagranicznych w naszym katalogu. Cztery dni diametralnie
różniące się od siebie – pierwszy to nadgraniczne, siostrzane miasta po obu stronach Odry,
kolejny dzień to stołeczna metropolia Niemiec, bogata w zabytki, zadziwiająca obiektami
współczesnymi, oszałamiająca rozmiarami i urzekająca złożoną historia – także ta najnowsza
której ślady ciągle widoczne są w przestrzeni miasta. Wytchnienie po zgiełku i gwarze
wielkiego miasta odnajdziemy w ogrodach Poczdamu – tam szukali ciszy władcy Prus, tam
decydowały się losy powojennej Europy.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Frankfurt nad Odrą – miasto gotyku ceglanego m.in. zabudowa Starego Miasta – kościół
Mariacki i ratusz; Kościół Pokoju i Uniwersytet Viadrina;
Słubice – tzw. „Stadion Olimpijski” - jeden z najstarszych stadionów w Europie środkowo –
wschodniej; Collegium Polonicum należące do Uniwersytetu Viadrina i jedyny na świecie
pomnik Wikipedii!
Dzień II
Berlin – stolica zjednoczonych Niemiec: Wyspa Muzeów, spacer słynną aleją Unter den
Linden słynna Brama Brandenburska, Bundestag i siedziba kanclerza RFN, przejazd
ulicami Berlina Zachodniego do zespołu pałacowo-parkowego Charlottenburg. Charlie
Check Point i zachowany fragment Muru Berlińskiego;
Dzień III
Poczdam – stolica Brandenburgii z pięknymi parkami i pałacami: rokokowym pałacem
Fryderyka II Sanssouci i neogotyckim pałacem Cecilienhof – miejsce konferencji
poczdamskiej w lecie 1945. Stary Rynek z kościołem św. Mikołaja, Ratuszem
i odbudowywanym Pałacem Miejskim;
Dzień IV
Międzyrzecz – zamek Kazimierza Wielkiego z XIV w. - obecnie trwała ruina oraz Muzeum
Regionu w XVIII-wiecznym budynku starostwa z wyjątkową kolekcją portretów
trumiennych. Rynek z ratuszem oraz gotycka fara św. Jana Chrzciciela z XV w.
Łagów – urokliwie położony na przesmyku między 2 jeziorami zamek rycerskiego zakonu
Joannitów z XIV w. Dwie późnośredniowieczne bramy wjazdowe i mały amfiteatr dla
najstarszego polskiego festiwalu filmowego (od 1969 r.);
CENA: 609.00
dla członków PTTK 595.00
NOCLEGI: SŁUBICE
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
135 zł (bilety normalne i ulgowe)
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31.08-2.09 TRÓJMIASTO – TO CO NOWE
2018
I TO CO ZNANE

GDAŃSK
GDYNIA
SOPOT

Zapraszamy na trzydniową wycieczkę do Trójmiasta – perły polskiego wybrzeża, jednego
z najważniejszych punktów na krajoznawczej mapie Polski. Program połączy to co nowe
i chwalone w mediach i przewodnikach z tym co znane i z nostalgią odwiedzane przez
turystów tłumnie zwiedzających Gdańsk, Sopot i Gdynię. Nie zabraknie też chwili nad
morzem by podelektować się szumem fal i widokiem bezkresnej przestrzeni.
PROGRAM IMPREZY

Gdańsk – wizyta w Gdańsku podzielona będzie na dwie części tematyczne – coś dla tych
którzy nie wyobrażają sobie tego czasu bez wizyty na Długim Targu (odwiedzimy
największy gotycki kościół ceglany Europy – bazylika Mariacka z XV w. ze wspaniałą
panorama
miasta
z tarasu widokowego na wieży, zabudowa Starego Miasta z Dworem Artusa, fontanną
Neptuna i kamienicami Długiego Targu), oraz czas dla poszukiwaczy nowinek w każdym
odwiedzanym miejscu – mamy nadzieję ze nie tylko oni uczeszą się z wizyty w Muzeum
II Wojny Światowej – gdzie prezentowana jest przekrojowa wystawa dotycząca tak
istotnego elementu historii Gdańska, Polski, Europy i świata – możliwość poznania
szerokiego kontekstu bardzo bliskich nam wydarzeń, a wszystko to podane z super
nowoczesny sposób, oraz w Europejskim Centrum Solidarności – muzeum powstałym
w historycznych obiektach Stoczni Gdańskiej, przebudowanych i rozbudowanych kilka lat
temu. Wydaje się że te nieodległe w czasie wydarzenia jakie miały tu miejsce pamięta
każdy z nas, ale jednak ciągle kryją mnóstwo zagadek;
Gdynia - miasto które wyrosło z morza niespełna 100 lat temu – próżno tu szukać starych
zabytków, ale z pewnością nie brak atrakcji – także tych najnowszych. Odwiedzimy nowo
otwarte Muzeum Emigracji mieszczące się w historycznym budynku Dworca Morskiego
z którego wypływały statki z polskimi emigrantami, szlak modernizmu, rejs po gdyńskim
porcie - przekonamy się jak wygląda trzeci największy port morski w Polsce – obejrzymy
Port i Stocznię Marynarki Wojennej, Stocznię Nauta oraz statki, które w danym dniu
cumują w porcie handlowym.;
Sopot – od 200 lat słynie ze swych plaż i mikroklimatu sprzyjającego letnikom, to tu swą
willę wybudował znana rodzina łódzkich przemysłowców Herbstów (tych samych co na
Księżym Młynie!), tu od blisko 100 lat w głąb Zatoki wychodzi ponad pół kilometrowe,
najdłuższe w całym basenie Morza Bałtyckiego molo, tu wreszcie spaceruje się słynnym
Monciakiem szukając rozrywki, wytchnienia i towarzystwa w sercu Sopotu. Nie pozostaje
nam nic innego jak skorzystać z tych wszystkich atrakcji i poczuć magię tego miejsca.
CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: GDAŃSK
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
110 zł (bilety normalne) lub 78 zł (bilety ulgowe)
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01.09.2018

CZĘSTOCHOWA
NIE TYLKO KLASYCZNIE

ZESPÓŁ KLASZTORNY
ALEJA NMP
RYNEK STAREGO MIASTA
KOŚCIÓŁ KATEDRALNY
MUZEUM PRODUKCJI ZAPAŁEK

Niemal każdy kiedyś odwiedził jasnogórskie sanktuarium – ale warto wiedzieć, że
Częstochowa to także ważny punkt na śląskim Szlaku Zabytków Techniki, to miasto
o unikalnym układzie przestrzennym związanym z wiodącą rolą pielgrzymkową, to
wreszcie polska skarbnica pamiątek historii obrazujących rozwój państwa na przestrzeni
wieków, eksponowanych w jasnogórskich muzeach. Dla jednych przypomnienie, dla innych
pierwszy wstęp za wrota pełne cudów – słowem dla każdego coś niezwykłego.
PROGRAM IMPREZY

Częstochowa - zespół klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze z kompleksem muzeów
i obiektów sakralnych (m.in. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej, Bazylika
Jasnogórska, Sala Rycerska, Skarbiec, Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Bastion
Św. Rocha, dla chętnych zwieńczeniem wizyty będzie wspinaczka na jedną z najwyższych
wież kościelnych w kraju jaka od setek lat góruje nad założeniem klasztornym),
aleja NMP – spacer słynną częstochowską „via sacra” z ratuszem i dawną cerkwią,
Rynek Starego Miasta - nieco zapomniany, ale świadczący o długim rodowodzie miasta,
kościół katedralny p.w. św. Rodziny - jeden z największych kubaturowo kościołów w
Polsce.
Muzeum Produkcji Zapałek – zlokalizowane w jednej z najstarszych fabryk zapałek w Polce
– poznamy tajniki produkcji, odkryjemy także element sztuki w tym prozaicznym
przedmiocie towarzyszącym niepostrzeżenie człowiekowi od lat.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
25 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

08.09.2018

JAK PRACUJE I BAWI SIĘ
STOLICA

MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI
SŁUŻEWIEC
MORDOR
CENTRUM PIENIĄDZA NBP

Jak pracuje i bawi się stolica to pytanie nurtujące nie jednego Łodzianina. Dotrzemy
do miejsca mrówczej pracy pracowników warszawskich korporacji pieszczotliwie zwanego
przez nich Mordorem (na wzór podziemnego świata z powieści Tolkiena). Ciężka praca
daje pieniądze – dowiemy się (prawie) wszystkiego o nich w Centrum Pieniądza NBP. Nie
może jednak zabraknąć czasu na zabawę – dotrzemy do otwieranego na wiosnę tego roku
Muzeum Polskiej Wódki – pierwszej, a jakże potrzebnej tego typu placówki w naszym
kraju, unikalną rozrywką będzie udział w jednej z gonitw na słynnym warszawskim torze
wyścigów konnych na Służewcu.
PROGRAM IMPREZY

Muzeum Polskiej Wódki – zlokalizowane w dawnych zakładach Warszawskiej Wytwórni
Wódek „Koneser”, pierwsze tego typu muzeum w kraju prezentujące nie tylko procesy
technologiczne wytwarzania koronnego polskiego trunku, ale także jego role w historii
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i kulturze narodu;
wcale nie bajkowy „Mordor”– dzielnica korporacyjnych biurowców - „miasto w mieście”
na miarę XXI w.;
Służewiec – Tor wyścigów konnych – poznamy magię ekskuzowanej rozrywki jaka są
wyścigi konne widzianej z perspektywy loży honorowej – szyk, elegancja i rozpędzone
rumaki (możliwość obejrzenia gonitwy i przygotowań do niej);
Centrum Pieniądza NBP – placówka edukacyjna dla każdej grupy wiekowej – ukazuje
dzieje
i rolę pieniądza w historii świata i Polski, poznajemy niektóre tajniki procesu
produkcyjnego monet obiegowych, wreszcie możemy dotknąć sztaby złota i wejść do
bankowego skarbca!
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około 37 zł
(bilety normalne) lub 28 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

08-09.09
2018

BIELSKO-BIAŁA BEZ
POŚPIECHU

MUZEUM MIEJSKIE
RYNKI STAREGO MIASTA
SZYNDZIELNIA
PSZCZYNA

Bielsko – Biała i Łódź mają mnóstwo cech wspólnych – historię związaną z przemysłem
włókienniczym widocznym dziś w architekturze z przełomu XIX i XX w, wątki związane
z wielokulturowością mieszkańców (w Bielsku żywe po dziś dzień), wytwórnie filmów
animowanych (to tu narodził się Reksio oraz Bolek i Lolek), nawet tutejsza uczelnia wyższa
ewoluowała z filii Politechniki Łódzkiej. Wydaje się więc że każdy Łodzian powinien znać
„siostrzane miasto” gdzie będąc przybyszem można poczuć się jak u siebie. Ale są też
rzeczy niepowtarzalne …
PROGRAM IMPREZY

Bielsko-Biała – zamek Sułkowskich z końca XV w. – obecnie Muzeum Miejskie, Rynki
Starego Miasta w Bielsku i Białej – do 1951 osobnych miastach, Bielski Syjon – ewangelicki
kwartał miasta ze świątynią i jedynym w Polsce pomnikiem Marcina Lutra, zabytkowy
dworzec kolejowy – jeden z obiektów na Śląskim Szlaku Techniki;
Bielsko- Biała Mikuszowice - niezwykłej historii drewniany kościół p.w. św Barbary z 1690
r. z przebogatymi polichromiami z XVIII w.;
Szyndzielnia – (1028 m n.p.m.) - wjazd kolejką gondolową (jedną z nielicznych w Polsce)
na szczyt widokowy z najstarszym schroniskiem górskim w Polsce;
Pszczyna - wyjątkowy neobarokowy zespół pałacowo-parkowy z XIX w. z fantastyczną
kolekcją luster, kompletnie wyposażony pałac związany m.in. z legendarna postacią
Księżnej Daisy von Pless, otoczony malowniczym parkiem z jednej strony i uroczym
rynkiem pszczyńskim z drugiej;
CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: BIELSKO-BIAŁA
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
61 zł (bilety normalne) lub 45 zł (bilety ulgowe)
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14-16.09.
2018

SZLAKIEM ZAMKÓW
I REZYDENCJI MAŁOPOLSKI

OKOCIM, DĘBNO, BOCHNIA
NOWY WIŚNICZ, LIPNICA
MUROWANA, NIEPOŁOMICE
KRAKÓW – KRZESŁAWICE
KRAKÓW - MOGIŁA

Podczas wycieczki po południowo – wschodnich rubieżach Ziemi Krakowskiej odwiedzimy
unikatowe w swej skali i formie rezydencje, przyłączymy się do szlaku obiektów z listy
UNESCO odwiedzając podziemia kopalni w Bochni czy urokliwy drewniany gotycki kościół
cmentarny w Lipnicy Murowanej, na zakończenie wzorem polskich monarchów poszukamy
wytchnienia w niepołomickim „Małym Wawelu” by na chwilę wjechać w granice Krakowa
odwiedzając peryferyjnie położone zabytki w Mogile i Krzeszowicach.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Okocim – pałac rodziny Goetzów – założycieli okocimskiego browaru – rezydencja
odnowiona od zewnątrz i w środku, dziś znów w pełnej krasie zachwyca gości hotelu
i restauracji, ale nie zamyka swych podwoi także przed turystami – imponująca klatka
schodowa i westybul, sale bankietowe, pokoje prywatne – wszystko przenosi nas o 100 lat
wstecz i zachęca by pozostać na dłużej. Rezydencję otacza świetnie utrzymany park
krajobrazowy.
Dębno - późnogotycki zamek otoczony fosą, ufortyfikowany czterema basztami, gotycki
kościół p.w. św. Małgorzaty z końca XV w.;
Dzień II
Bochnia – najstarsza w Polsce kopalnia soli – od kilku lat wpisana na listę UNESCO –
odbędziemy spacer trasą podziemną wsłuchując się w opowieść o początkach i dniu
dzisiejszym tej kopalni podarowanej nam wg legendy przez św. Kingę, bogate miasto
na początku szlaku solnego stać było na budowę wspaniałej gotyckiej bazyliki kolegiackiej
pw. św. Mikołaja i godnej zabudowa wokół Rynku Starego Miasta – nie sposób byłoby nie
dotrzeć tam słynnym szlakiem turystycznym „na świecie”;
Nowy Wiśnicz - najlepszy w Polsce przykład „palazzo in forteca” z przełomu gotyku
i renesansu- rezydencji łączącej cechy obronne z reprezentacyjnymi – stale podnoszony
z ruiny pałac dziś szczyci się już piękne wyposażonymi wnętrzami, jest to także miejsce
licznych imprez historycznych. W cieniu rezydencji, na wzniesieniu pod miastem swą cichą
przystań znalazł zauroczony tym miejscem Jan Matejko – willa “Koryznówka” stanowi dziś
muzeum pamiątek po wielkim malarzu, sama w sobie zachwyca tez sielankowością
kompozycji ogrodowej otaczającej drewniane obiekty.
Lipnica Murowana – podcieniowa, drewniana zabudowa małomiasteczkowa wokół
malowniczego rynku, gotycki drewniany kościół pw. św. Świerada – wpisany na listę
UNESCO;
Dzień III
Niepołomice – zamek zwany małym Wawelem położony w sercu Puszczy Niepołomickiej,
z racji na regularne wizyty wypoczywających i polujących w miejscowych puszczach królów
z kolejnych dynastii może nosić szczytne miano zamku królewskiego. Pierwotnie gotycki,
dziś renesansowy – zobaczymy w nim ekspozycję sztuki, wnętrz, będzie też możliwość
spaceru po urokliwym krużgankowym dziedzińcu, jako żywo przypominający swój
krakowski pierwowzór;
Kraków - Krzesławice – muzeum pamiątek po Hugonie Kołłątaju i Janie Matejce
w staropolskim dworku malarza z początku XIX w.;
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Kraków - Mogiła – jedno z najstarszych w Polsce opactw cysterskich – imponujące
gotyckie założenia klasztorne z XIII w., a tuż obok niego skromny drewniany gotycki
kościółek p.w. św Bartłomieja z połowy XV w.;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
115 zł (bilety normalne) lub 105 zł (bilety

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: BOCHNIA
WYJAZD GODZ 7.00

14-16.09.
2018

ulgowe)

WULKANICZNE GÓRY
KAMIENNE Z WIZYTĄ
W SKALNYCH MIASTACH CZECH

15.09.2018

W CIENIU TĘŻNI –
INOWROCŁAW

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 58

INOWROCŁAW
SZYMBORZ
JEZIORO GOPŁO
MYSIA WIEŻA

Niemal każdy zna tężnie w Ciechocinku, ale przecież to nie jedyne uzdrowisko bazujące
na aerozolu z solanki. Zapraszamy do miasta które wyrosło na soli kamiennej , a dziś
przyciąga zarówno kuracjuszy jak i miłośników zabytków – i to tych najstarszych jakie
zachowały się w naszym kraju!
PROGRAM IMPREZY

Inowrocław - jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce – pw. Imienia NMP,
inowrocławska fara, czyli kościół gotycki pw. św. Mikołaja, Stare Miasto i deptak królowej
Jadwigi, Uzdrowisko Inowrocław (m.in. tężnie solankowe), wizyta w Muzeum im. Jana
Kasprowicza (zbiór pamiątek poświęconych wielkiemu poecie, historia inowrocławskiej
soli
i izba Stanisława Staszica)
Szymborz – wizyta w miejscu urodzenia Jana Kasprowicza – dziś jego dom rodzinny
stanowi oddział inowrocławskiego muzeum;
Kruszwica – ruiny późnogotyckiego zamku z legendarną Mysią Wieżą gdzie tragicznie
dokonał żywota Król Popiel – dziś znakomity punkt widokowy na Jezioro Gopło, rejs
spacerowy po polodowcowym jeziorze Gopło, romańska kolegiata ś. Piotra i Pawła z poł XII
w.;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
29 zł (bilety normalne) lub 26 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00
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20-23.09
2018

SUWALSZCZYZNA –
MALOWNICZA KRAINA NA
STYKU GRANIC I KULTUR

NOWOGRÓD
DOWSPUDA,SUWAŁKI
CISOWA GÓRA, STAŃCZYKI
JEZIORO HAŃCZA
AUGUSTÓW

Północno – wschodni kraniec Polski kusi klimatem egzotyki, mozaika kulturowa tworzoną
przez Polaków, Litwinów, Żydów, Niemców po których pozostały nie zawsze wielkie, ale
z pewnością cenne i niezwykłe pamiątki – a to wszystko na tle niemal dziewiczej przyrody
którą podziwiać będziemy mogli m.in. z pokłady statku podczas rejsu słynny Kanałem
Augustowskim.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Nowogród – skansen kultury kurpiowskiej malowniczo położony na nadnarwiańskiej
skarpie – ponad 30 obiektów prezentujących kulturę regionu słynącego m.in. z imponujących wielkanocnych palm;
Dowspuda – ruina XIX - wiecznego zespołu pałacowego możnego rodu Paców;
Dzień II
Wigry – pokamedulski barokowy zespół klasztorny z XVIII w., rejs spacerowy po
Wigierskim Parku Narodowym – jednym z nielicznych w Polsce chroniących przyrodę
polodowcowego krajobrazu pojeziernego;
Sejny – miasteczko na styku kultur, wyznań i języków - odwiedzimy podominikański zespół
klasztorny i kolegiatę p.w. NMP z XVII w., znakomicie zachowała się także synagoga i dom
talmudyczny z XIX w. (dostępne jedynie z zewnątrz);
Puńsk - współczesna stolica polskich Litwinów, żywa kultura litewska prezentowana m.in.
w Skansenie Kultury Litewskiej, w najsmaczniejszy sposób promowana poprzez degustacje
przysmaków kuchni naszych północno – wschodnich sąsiadów;
Dzień III
Suwałki – stolica regionu, miasto rodzinne Marii Konopnickiej (nie mogłoby więc
zabraknąć poświęconego pisarce pomnika – ławeczki), odwiedzimy centralny dla miasta
Plac Piłsudskiego z klasycystyczną konkatedrą św. Aleksandra. Jadąc do polskiego bieguna
zimna nie sposób nie przespacerować się ul Chłodną (głównym deptakiem miasta),
w pobliżu której niedawno zaczęła powstawać aleja gwiazd polskiego bluesa. Wzorem
Wrocławia, ale przede wszystkim nawiązując do twórczości najbardziej znanej
Suwalszczanki M. Konopnickiej naszymi przewodnikami po mieście będą małe krasnoludki
– pomniczki czekające na turystów w najważniejszych punktach miasta.
Cisowa Góra (Suwalska Fudżijama) jeden z najlepszych punktów widokowych
na Suwalszczyźnie – łatwo dostępny nawet dla nie lubiących wędrówek (kilkaset metrów
od drogi), a równocześnie pozwalający ogarnąć wzrokiem spore przestrzenie urozmaicone
polodowcowymi pagórkami i okraszone szmaragdowymi jeziorami;
Okolice Wiżajn – trójstyk granic: polskiej, rosyjskiej i litewskiej – nic dodać nic ująć – jedno
z kilku takich miejsc na polskiej granicy w których nie sposób nie zrobić sobie
pamiątkowego zdjęcia;
Stańczyki – dwa kamienne mosty - najwyższe wiadukty kolejowe w Polsce (36 m
wysokości) – Mekka miłośników skoków na linie, szczytowe osiągnięcie inżynierii
komunikacyjnej Prus Wschodnich – w 2018 roku będą obchodziły swoje 100 rodziny!
Jezioro Hańcza – krótki spacer nad brzegi najgłębszego jeziora w Polsce! (ok 110 m
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głębokości);
Dzień IV
Augustów – rejs po Kanale Augustowskim do Studzieniczej – malownicza trasa przez
Puszczę Augustowską kanałem o blisko 200 letniej historii – wodnej arterii komunikacyjnej
łączącej dorzecza Wisły i Niemna
CENA: 599.00
dla członków PTTK 585.00
NOCLEGI: SUWAŁKI
WYJAZD GODZ 7.00

22-23.09
2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około 90 zł
(bilety normalne) lub 85 zł (bilety ulgowe)

LEGNICA BEZ POŚPIECHU

LEGNICA
MUZEUM MIEDZI
LUBIĄŻ
LEGNICKIE POLE

Legnica to dawna stolica jednego z najważniejszych księstw śląskich – pamiątką po tym
epizodzie jest okazałe mauzoleum Piastów, prześwietna zabudowa sakralna, ale też później
powstałe obiekty – to tu swój pałac wystawili możni opaci z pobliskiego Lubiąża
(i my dotrzemy do tego jednego z największych w Europie założeń klasztornych), to pod
Legnicą zatrzymano nawałę tatarska w połowie XIII w. broniąc Europę przed zalewem
wojowniczych koczowników.
PROGRAM IMPREZY

Legnica – kościół p.w. św. Jana z barokowym mauzoleum książąt legnicko – brzeskich,
zamek piastowski z okazałą bramą z popiersiami Piastów linii legnickiej, barokowy pałac
opatów lubiąskich z Muzeum Miedzi – poza historią miedziowej stolicy Polski
przeniesiemy się tu w czasie do epoki świetności miasta jako siedziby książąt śląskich
z dynastii Piastów, zabudowa Rynku z barokowym ratuszem i „kramami śledziowymi” z XVI
w., obwarowania miejskie z bramami Głogowską i Chojnowską;
Lubiąż - imponujących rozmiarów, świeżo odrestaurowany barokowy zespół opactwa
pocysterskiego z gotyckim kościołem klasztornym, pałac opatów z XVII w. (największy
klasztor w Polsce, jeden z większych w Europie!);
Legnickie Pole – barokowy zespół poklasztorny opactwa oo. Benedyktynów, kościół
klasztorny p.w. św. Jadwigi zdobiony polichromiami – wpisany na listę pomników historii,
Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym gotyckim kościele.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
65 zł (bilety normalne) lub 55 zł (bilety ulgowe)

CENA: 269,00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: LEGNICA
WYJAZD GODZ 7.00

28-30.09
2018

NA WINIARSKIM SZLAKU

OCHLA
WINNICA KINGA
ZIELONA GÓRA
RYDZYNA
GOSTYŃ

Wycieczka na zachodnie kresy Rzeczpospolitej szlakiem winnic i piwniczek polskiego
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trunku z winnej latorośli. Odwiedzimy stolice regionu z jedną z najciekawszych palmiarni
w kraju, zwiedzimy unikatowe na skalę Polski muzea i skanseny winiarskie, oczywiście nie
może na trasie zabraknąć także degustacji w jednej z winnic!
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Ochla – skansen prezentujący kulturę ludową tej części Ziem Odzyskanych, ekspozycja
poszerzona o sektor związany z produkcją wina, m.in. unikatowa wieża winiarska
i prawdziwa plantacja winorośli!
Winnica Kinga – zwiedzanie najstarszej w lubuskim winnicy, degustacja wina;
Dzień II
Zielona Góra – odbędziemy spacer po mieście Szlakiem Bachusikowym – poszukując
kolejnych rzeźb z liczącej ponad 40 obiektów trasy dotrzemy m.in. do jedynego w Polsce
Muzeum Wina, Palmiarni i Winnego Wzgórza, dawnych zakładów winiarskich, nie
zabraknie także zabytków nie związanych z greckim bożkiem wina i dzikiej natury –
odwiedzimy niezwykły kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (d. zbór kalwiński,
połączenie konstrukcji szachulcowej i murowanej), zatrzymamy się na zielonogórskim
rynku by podziwiać miejski ratusz – jeden z najstarszych zabytków miasta.
Dzień III
Rydzyna - barokowe miasteczko założone przez Leszczyńskich z olbrzymim zamkiem rodów
Leszczyńskich i Sułkowskich – jedna z największych rezydencji magnackich Wielkopolski;;
Gostyń – barokowe założenie klasztorne oo. Filipinów na Świętej Górze ze świątynią
wzorowaną na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute - przebywał m.in. tu Hieronim
Bonaparte – brat cesarza;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
62 zł (bilety normalne) lub 57 zł (bilety ulgowe)

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: ZIELONA GÓRA
WYJAZD GODZ 7.00

29.09.2018

WROCŁAW – SKARBNICA
SZTUK WSZELAKICH

PAŁAC KRÓLEWSKI
OPERA WROCŁAWSKA
MUZEUM ARCHITEKTURY
CMENTARZ ŻYDOWSKI

Muzyka, malarstwo, medalierstwo a nawet architektura – wszystkie te dziedziny sztuki
doczekały się dedykowanych im muzeów. Każde z nich to także zabytki najwyższej klasy
i arcyciekawe świadectwa wielowiekowej historii miasta. Wycieczka będąca znakomitym
uzupełnieniem wiedzy o Wrocławiu dla tych którzy byli w nim już nie raz, okazja do
zafascynowania się tym miastem dla debiutantów.
PROGRAM IMPREZY

Pałac Królewski – Muzeum Historyczne: zwiedzanie komnat królów pruskich, wystawy
1000 lat Wrocławia i wystawy sztuki Wrocławia 1850-1945, także jedyne w kraju Muzeum
Sztuki Medalierskiej
Opera Wrocławska – XIX – wieczny budynek Teatru Miejskiego z przebogatymi
zdobieniami wnętrz (m.in. ok 10 tys m ² złoceń, ponad 200 m ² kryształowych luster);
Muzeum Architektury – niezwykłe muzeum w niezwykłym miejscu – zaadoptowane
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wnętrza gotyckiego kościoła i klasztoru oo. Bernardynów, a w nich wystawy prezentujące
projekty, realizacje a nawet detale architektoniczne z dawnego Wrocławia i nie tylko.
Muzeum Sztuki Cmentarnej – to oficjalna nazwa Starego Cmentarza Żydowskiego we
Wrocławiu – podobnie jak w Łodzi na wrocławskiej nekropolii skromnym kamiennym
macewom towarzyszą monumentalne grobowce w stylach historyzujących, a także
nawiązujące do sztuki secesji – miejsce o niezwykłym klimacie które każdy powinien
poznać
Wieża ciśnień przy al. Wiśniowej – przez twórców kłodzkiego Parku Miniatur uznana
za jeden z symboli Wrocławia – obiekt sztuki architektonicznej o najwyższych walorach
użytkowych
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
35 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

04-07.10
2018

LWÓW
I ZIEMIA LWOWSKA

BEŁZ
LWÓW
ŻÓŁKIEW

Zachodnia Ukraina to kierunek bliski sercom wielu Polaków, pełen poloników z różnych
epok historycznych. To tutaj składał swe śluby król Jan Kazimierz, tu biło serce XIX –
wiecznej Galicji, tu znajdują się groby polskich artystów i polityków. Lwów to także miasto
pełne zabytków przede wszystkim doby renesansu i baroku, nie brak tu także wspaniałej
zabudowy wielkomiejskiej z XIX i XX w.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Bełz – historyczna stolica Ziem Bełzkiej, w XIX wieku zamieszkałe głównie przez Żydów,
było typowym galicyjskim miasteczkiem. Zachował się zabytkowy układ przestrzenny
z ratuszem, tzw. Baszta Ariańska, dawny kościół rzymskokatolicki (obecnie cerkiew) ;
Dzień II
Lwów – nasz pobyt we Lwowie zaczniemy od spaceru reprezentacyjnym dla miasta
Prospektem Swobody gdzie znajduje się przepiękny budynek Opery (zajrzymy do środka),
Rynek Główny z ratuszem i wianuszkiem renesansowych i barokowych kamienic.
Odwiedzimy Katedrę Ormiańską, najważniejszą świątynię we Lwowie, która urzeka swą
mistyczną atmosferą i znakomicie zachowanymi malowidłami naściennymi. Zadumamy się
przed przebogatym ikonostasem cerkwi Wołoskiej, dotrzemy wreszcie do najważniejszej
dla miejscowych Polaków katedry łacińskiej, gdzie miały miejsce słynne Śluby Jana
Kazimierza, tu do dziś spotykają się nasi rodacy z obu stron granicy. Najbardziej
charakterystycznym elementem architektonicznym katedry jest wolno stojąca kaplica
Bolimów, przykład kunsztu architektów i rzeźbiarzy doby renesansu działających we
Lwowie;
Dzień III
Lwów - dzień zaczniemy od objazdu miasta autokarem. Odwiedzimy obiekty położone
nieco dalej od centrum, imponujący przypominający pałac Dworzec Główny, katedrę
grekokatolicką św. Jury – położony na wzgórzu zespół sakralny o niezwykłym znaczeniu
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duchowym i intelektualnym dla historii Ukrainy, gmach Uniwersytetu Lwowskiego, Wysoki
Zamek wraz z Kopcem Unii Lubelskiej (punkt widokowy na miasto), Cmentarz Łyczakowski
– jedna z najważniejszych na świecie nekropolii dla Polaków (tu spoczęła m.in. Maria
Konopnicka, Gabriela Zapolska, Seweryn Goszczyński, tu także pochowano na tzw.
Cmentarzu Orląt Lwowskich blisko 3000 obrońców miasta z lat 1918-20;
Dzień IV
Żółkiew – z założenia miało to być miasto idealne ufundowane przez S. Żółkiewskiego.
W jego granicach był zamek Żółkiewskich i Sobieskich (zwiedzamy z zewnątrz), ratusz,
kolegiata św. Wawrzyńca jako jeden z najpiękniejszych przykładów renesansowych
budowli sakralnych w tej części Ukrainy oraz synagoga będąca nieodłącznym elementem
świadczącym o złożonej historii mieszkańców - zachowana do dziś.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
75 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 599.00
dla członków PTTK 585.00
NOCLEGI: LWÓW
WYJAZD GODZ 6.00

06.10.2018

PRZYRODNICZO
I ETNOGRAFICZNIE,

MODLIN
KAMPINOS
NIEPOKALANÓW

MILITARNIE I SAKRALNIE PRZEZ
PUSZCZĘ KAMPINOSKĄ
Niezwykły kalejdoskop miejscowości dla których wspólnym mianownikiem jest położenie
w sąsiedztwie lub w sercu Puszczy Kampinoskiej – jedynego parku narodowego
w sąsiedztwie stolicy w Europie. Odwiedzimy tak różnorodne miejsca jak drewniany
kościół w Kampinosie który udaje że jest murowany, monumentalna XIX - wieczna
twierdza w Modlinie i malutkie zagubione wśród puszczy gospodarstwa z tego samego
okresu. Dotrzemy do muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego i do ekspozycji
zakonników – strażaków – słowem każdy znajdzie coś dla siebie, a różnorodność atrakcji
przekona każdego o atrakcyjności tego nieco zapomnianego zakątka Mazowsza.
PROGRAM IMPREZY

Modlin – XIX wieczna monumentalna twierdza z czasów zaboru rosyjskiego,
wykorzystywana militarnie także po II wojnie światowej niedawno otworzono jej podwoje
przed turystami;
Kampinos – późnobarokowy drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP swą architektura
nawiązujący do wielkomiejskich barokowych murowanych świątyń,
Granica - Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego w siedzibie najbliżej położonego od
Łodzi parku narodowego. Tuż obok niewielki skansen budownictwa puszczańskiego
prezentujący kulturę materialną twardego puszczańskiego ludu
Niepokalanów – klasztor założony przez św. Maksymiliana Kolbe – dziś miejsce
upamiętniające jego rozległą działalność i męczeńską śmierć, ale także ciągle aktywny
punkt na krajoznawczej mapie regionu. Muzeum poświęcone założycielowi zakonu,
muzeum strażaków w habitach (jedyne takie w Polsce), a także od niedawna niewielkie
muzeum papieskie skupione na pojazdach Jan Paweł II. Naszym oczom zaprezentowane
zostanie także niezwykłe widowisko – Panorama Tysiąclecia – w 35 minut przypominamy
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sobie 1000 lat historii Polski, a to wszystko za sprawą ponad 140 figurek wprawianych w
ruch od ponad 50 lat w podziemiach niepokalanowskiej bazyliki.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
30 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00

12-14.10.
2018

SZLAKIEM BAROKU PRZEZ
POŁUDNIOWĄ WIELKOPOLSKĘ

GOSTYŃ , PAWŁOWICE
RYDZYNA, LESZNO
TUREW, LUBIŃ
WOLSZTYN

Barok to styl w architekturze który nikogo nie pozostawia obojętnym – jedni go uwielbiają
inni nienawidzą posądzając o kiczowatość i nadmierny przepych. Jeśli jednak uczynimy
z niego wspólny mianownik dla krajoznawczej włóczęgi po nieodkrytym ciągle zakątku
województwa wielkopolskiego, z pewnością każdy doceni jego walory i z podziwem stanie
przed obiektami sakralnymi i rezydencjonalnymi powstałymi w Lesznie i okolicach w XVII i
na początku XVIII wieku.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Gostyń – barokowe założenie klasztorne oo. Filipinów na Świętej Górze (ze świątynią
wzorowaną na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute);
Pawłowice – klasycystyczny (ale barokizujący) pałac rodu Mielżyńskich – obecnie hotel, ale
i filia Instytutu Zootechniki z Krakowa, co zapewniło mu znakomitą kondycję jako
zabytkowi;
Rydzyna – barokowe miasteczko założone przez Leszczyńskich z olbrzymim zamkiem
rodów Leszczyńskich i Sułkowskich – jedna z największych rezydencji magnackich
Wielkopolski;
Dzień II
Leszno – miasto Leszczyńskich z barokowym ratuszem, rynkiem z XVII/XVIII wieczną
zabudo-wą, tu także odwiedzimy kościół św. Mikołaja – jedną z najpiękniejszych
barokowych świątyń Wielkopolski, a także kościół pw. Świętego Krzyża (dawniej
ewangelicki) z lapidarium gromadzącym protestanckie kamienne krzyże i płyty nagrobne
z szeroko pojętej okolicy;
Dzień III
Turew – barokowy pałac Dezyderego Chłapowskiego (obecnie Stacja Badawcza PAN);
Lubiń – zespół klasztorny oo. benedyktynów - jedna z najstarszych fundacji zakonnych
w Polsce (XI w.), od niedawna wpisany na prezydencka listę Pomników Historii;
Wolsztyn – gratka dla miłośników techniki, ale także romantyków tęskniących za czasami
gdy człowiek nigdzie się nie spieszył, a na świecie nie brakowało nie odkrytych skarbów
historii i architektury - odwiedzimy jedyną w Europie czynną parowozownię, zapoznamy
się ze zgromadzoną tu kolekcją lokomotyw, pamiątek po epoce pary, obejrzymy także
robiące wrażenie, bez względu na wiek odbiorców, makiety kolejowe nagradzane m.in.
na prestiżowych turniejach modelarskich;
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CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEGI: LESZNO
WYJAZD GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
55 zł (bilety normalne) lub 48 zł (bilety ulgowe)

11-14.10.
2018

BIESZCZADY
W BARWACH JESIENI

20.10.2018

BEŁCHATÓW – MIEJSCE
PEŁNE MOCY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 59

KOPALNIA BEŁCHATÓW
KLESZCZÓW
GÓRA KAMIEŃSK

GIGANTY MOCY

Ta wycieczka to „Wielka Rzecz” w naszym katalogu – największa dziura wykopana przez
człowieka w Europie, gigantyczne maszyny przy których autokar wygląda jak pudełko
zapałek, możliwość zapoznania się warunkami pracy na dnie odkrywki i podróży
technicznym osinobusem po kilometrach dróg wewnętrznych poprowadzonych w kopalni.
A na dodatek garść fachowej wiedzy podanej w interaktywny, nowoczesny sposób,
zapierające dech w piersiach panoramy z punktów widokowych i chwila wytchnienia
na najwyższym szczycie woj. łódzkiego (wprawdzie sztucznie usypany, ale za to
z wyciągiem krzesełkowym).
PROGRAM IMPREZY

Kopalnia Bełchatów - zwiedzanie gigantycznej odkrywki w której pracują monstrualnych
rozmiarów maszyny górnicze;
Kleszczów – punkt widokowy na odkrywkową kopalnie węgla brunatnego – największe
zagłębienie wykopane przez człowieka w Europie;
Góra Kamieńsk (386 m n.p.m.) – najwyższy punkt województwa i Niżu Środkowopolskiego
(choć utworzony sztucznie z nadkładu płonnego wyrobiska węgla) – punkt widokowy,
przejazd kolejką krzesełkową, lapidarium skamieniałych drzew wydobytych podczas pracy
kopalni;
Bełchatów – nowo otwarte interaktywne centrum nauki i techniki Giganty Mocy
prezentujący m.in. historię powstania złóż bełchatowskich kopalin, późnobarokowy dwór
rodu Olszewskich z początku XVIII w.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
73 zł (bilety i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 8.00
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20-21.10
2018

LUBLIN BEZ POŚPIECHU

LUBLIN
RATUSZ
ZAMEK
KOZŁÓWKA

Lublin to dla wielu odległe, nie odkryte jeszcze miasto – my możemy zagwarantować,
że bogactwem i różnorodnością jego zabytków można by obdzielić co najmniej kilka miast
w Polsce. To tu znajduje się jedna z 4 w kraju kolekcji fresków o bizantyjsko – ruskim
rodowodzie, tu przenikały się od wieków wpływy kulturowe wschodu i zachodu, których
nośnikami byli m.in. kupcy zmierzający ze wszystkich stron do Lublina. Dopełnieniem
wizyty w tym wielkim mieście niech stanie się zwiedzania malowniczego skansenu Wsi
Lubelskiej oraz jednej z najsłynniejszych magnackich rezydencji Rzeczpospolitej – zespołu
pałacowo parkowego rodu Zamoyskich w Kozłówce.
PROGRAM IMPREZY

Lublin - stary ratusz tzw. Trybunał Koronny, pozostałości obwarowań miejskich z czasów
Kazimierza Wielkiego z bramami i basztami, zespół zamkowy z zamkiem królewskim
z XIV w.– dziś Muzeum Lubelskie romański XIII – wieczny stołp, Kaplica Świętej Trójcy
z unikalnymi na skale kraju rusko - bizantyjskimi polichromiami, zespół klasztorny
oo. Jezuitów z archikatedrą św. Jana – perła baroku (w zespole także kolegium jezuickie
oraz wieża trynitarska – ponad 40 metrowa neogotycka wieża dzwonnicza – dziś
znakomity punkt widokowy), zespół klasztorny oo. Dominikanów z kościołem pw. św.
Stanisława (XIV w.), Muzeum Wsi Lubelskiej prezentujące mozaikę kulturową i religijna
wschodnich rubieży naszego kraju, stary cmentarz żydowski w Lublinie – jeden z
najstarszych kirkutów w Europie (najstarsze macewy z poł. XVI w.);
Kozłówka - zespół parkowo-pałacowy rodziny Zamoyskich z XVIII w. – zwiedzimy jedną
z najsłynniejszych rezydencji magnackich Rzeczpospolitej – dziś przebogate muzeum
wnętrz, wozownię z ekspozycją pojazdów konnych, unikatowe Muzeum Socrealizmu ze
skansenem „niechcianych” pomników oraz zbiorem pamiątek po słusznie minionej epoce;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
80 zł (bilety normalne) lub 65 zł (bilety ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEGI: LUBLIN
WYJAZD GODZ 7.00

17.11.2018

WARSZAWA NA WSKROŚ
NOWOCZESNA
Z CENTRUM NAUKI KOPERNIK

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
PLANETARIUM NIEBO
KOPERNIKA
PARK MINIATUR

Wycieczka także dla tych którzy byli już w Warszawie nie jeden raz – daje ona możliwość
zapoznania się z nowymi, szeroko reklamowanymi atrakcjami stolicy.
PROGRAM IMPREZY

Centrum Nauki Kopernik – słynne na cały kraj miejsce gdzie wiedza z każdej dziedziny jest
na wyciągnięcie ręki – wszystko drogą samodzielnych eksperymentów i doświadczeń;
Planetarium Niebo Kopernika – naturalne uzupełnienie wiedzy zdobytej w Centrum –
jeden z najoryginalniejszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie;
Park Miniatur Województwa Mazowieckiego - Warszawa z 20 - lecia międzywojennego
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w skali 1:25, gratka dla miłośników stolicy;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
50 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

01.12.2018

WROCŁAW XXI WIEKU

SKY TOWER
AFRYKARIUM
HYDROPOLIS

Wrocław to miasto które już 1000 lat temu nobilitowano mianem stolicy diecezji, a półtora
wieku późnij stało się stolicą księstwa. Kolejne lata zapisały się w złotymi zgłoskami
w historii i niezwykłymi obiektami w przestrzeni miasta. My jednak pragniemy dotrzeć
do miejsc które zachwycają turystów dopiero od kilu lat, do miejsc świadczących
o niezwykłym dynamizmie rozwoju Wrocławia XXI- wiecznego:
PROGRAM IMPREZY

Sky Tower - 212 metrów oraz 50 pięter - najwyższy budynek mieszkalno-biurowy w Polsce,
punkt widokowy na przedostatnim piętrze!
Afrykarium - nowo otwarty fragment najpiękniejszego ogrodu zoologicznego w kraju
(połączenie tradycji z nowoczesnością w hodowli i ekspozycji zwierząt) – afrykańska flora
i fauna na wyciągnięcie ręki i szansa zakosztowania odrobiny lata na początku długiej
europejskiej zimy!
Hydropolis - ultranowoczesna multimedialna wystawa na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w dawnym zbiorniku wody czystej z 1893 roku. wszystko na temat wody w makro i mikro skali (centrum edukacyjne otwarte w grudniu
2015 roku);
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
70 zł (bilety normalne) lub 50 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00

01.12.2018

06-9.12
2018

ZIMOWY TRAWERS
PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

W SKARBCU KSIĘSTWA
KŁODZKIEGO
Z BOŻONARODZENIOWYM
WYPADEM DO PRAGI

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 60

HENRYKÓW, ZIĘBICE,
POLANICA ZDRÓJ, PRAGA
ŻELAZNO TRZEBIESZOWICE
LĄDEK ZDRÓJ, ZŁOTY STOK
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Wycieczka która pozwoli odwiedzić najpiękniejsze rezydencje Kotliny Kłodzkiej i jej okolic,
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zakosztować klimatu najstarszego i najmłodszego uzdrowiska w regionie, a przed
wszystkim pozwoli odwiedzić czeską Pragę w jej najpiękniejszej, bożonarodzeniowej
odsłonie. Poza możliwością poznania najważniejszych zabytków stolicy Czech, będzie to
wyjątkowa okazja udziału w świątecznym jarmarku który rozlewa się ze staromiejskiego
rynku w boczne uliczki wypełniając je gwarem, kolorami i światłem.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Henryków - barokowy zespół pocysterski z XIII w., miejsce początku piśmiennictwa
polskiego (to tu w XIII w. zapisano pierwsze zdanie po polsku: „Daj, ać ja pobruszę, a ty
poczywaj”) – kilka lat temu Księga Henrykowska zawierająca to zdanie została wpisana na
listę Pamięć Świata UNESCO!
Ziębice – dawna stolica wyjątkowo bitnego księstwa śląskiego, miasto o niemal
kompletnym wieńcu obwarowań z Bramą Paczkowską na czele, XIX wieczny ratusz z
jedynym w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, bazylika św. Jerzego
Męczennika
–
świątynia
o romańskich zrębach i śladach kolejnych epok historycznych;
Polanica Zdrój – naszą wizytę w dawnym Hrabstwie Kłodzkim rozpoczniemy od spaceru po
najmłodszym uzdrowisku tych przebogatych w balneologiczne tradycje zakątku kraju –
dotrzemy do parku zdrojowego z pijalnią wód, uzdrowiskową zabudową pensjonatową,
wędrując poszukamy ukrytych w przestrzeni parku pomników historycznych postaci;
Dzień II
Praga – magnesem który przyciągnie nas do stolicy Czech będzie niezwykły jarmark
bożonarodzeniowy który na cały grudzień opanowuje zabytkową część miasta. Zanim
jednak dotrzemy do jego głównego punktu jaki mieści się na staromiejskim rynku
przespacerujemy się Drogą Królewską (dla ułatwienia trasę jaką pokonywali królowie
w drodze na koronację my pokonamy idą w przeciwnym kierunku – a więc w dół –
w stronę Wełtawy i Mostu Karola) zobaczymy Hradczany - wzgórze zamkowe dawniej
rezydencja czeskich monarchów, obecnie siedziba Prezydenta Czeskiej Republiki, katedrę
św. Wita (krótka wizyta w ogólnodostępnej części wnętrza), przejdziemy przez urokliwe
zaułki Małej Strany (lewobrzeżnej części Pragi) by dotrzeć do legendarnego Mostu Karola
jednego ze starszych zachowanych gotyckich mostów Europy. Finałem spaceru będzie
Rynek Starego Miasta z ratuszem i słynnym Zegarem Orloj, kościołem NMP przed Tynem,
ale dla nas przede wszystkim z możliwością spożytkowania czasu wolnego na
bożonarodzeniowym praskim jarmarku. A wszystko to skąpane z skrzącej się feerią barw
iluminacji potęgującej czar świątecznej Pragi.
Dzień III
Żelazno – monumentalny barakowy pałac radcy królewskiego Franza Arbogasta
Hoffmanna – obecnie luksusowy hotel, który z otwartością udostępnia swoje
wyremontowane wnętrza na potrzeby zwiedzających;
Trzebieszowice – zwany Zamkiem na Skale, kompletnie wyremontowany w ostatnich
latach i udostępniony zwiedzającym (we wnętrzach także luksusowy hotel i restauracja –
obiekt pochodzi z końca XVIII w i nosi cechy stylu barokowego, ale nie brak w nim
późniejszych elementów, zwłaszcza we wnętrzach;
Lądek Zdrój - jedno z najstarszych uzdrowiska w Europie – jego wizytówką jest zakład
przyrodoleczniczy „Wojciech” z XVII w. o pięknej neobarokowej architekturze i wnętrzach
stylizowanych na antyczną łaźnię, w otoczeniu urzeka swą kompozycja park zdrojowy
przechodzący w górki las. Niespodzianką jest druga – typowo miejska część miasta
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z rynkiem z neorenesansowym ratuszem, wieńcem barokowych i późniejszych kamienic
oraz barokową kolumną wotywna Świętej Trójcy. W Lądku znajduje się także jedyny pieszy
kryty most w Polsce i jeden z trzech gotyckich mostów Ziemi Kłodzkiej;
Złoty Stok – trudno wyobrazić sobie świąteczny nastrój bez wszechobecnych złoceń –
zajrzyjmy zatem do kopalni złota, dowiedzmy się jak najwięcej o jej historii, o złocie jako
surowcu (zarówno dziś jak i na przestrzeni wieków), a na koniec – nowość w ofercie
kopalni – podziemny spływ łodziami po jej zalanym fragmencie!
Dzień IV
Kamieniec Ząbkowicki – monumentalny, czterobasztowy neogotycki pałac potężnego
rodu Hohenzollernów – ukochana rezydencja Marianny Orańskiej – dobrodziejki Ziemi
Kłodzkiej;
Ząbkowice Śląskie – Rynek Starego Miasta z imponującym ratuszem, najbardziej pochyła
wieża w Polsce (ponad 2 m odchylenia od pionu – punkt widokowy na szczycie tylko dla
odważnych!), podróż do mrocznego świata dr Frankensteina (izba muzealna dokumentująca związki miasta z legendarna postacią z horroru), monumentalne ruiny zamku po poł
XVI w. (jeden z pierwszych renesansowych zamków na Śląsku);
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
85 zł (bilety normalne) lub 75 zł (bilety ulgowe)

CENA: 609.00
dla członków PTTK 595.00
NOCLEGI: POLANICA ZDRÓJ
WYJAZD GODZ 7.00

15.12.2018

WARSZAWA
ROZŚWIETLONA ŚWIĄTECZNYMI
ILUMINACJAMI

ZAMEK KRÓLEWSKI
PAŁAC POD BLACHĄ
STARE MIASTO
JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

Możliwość połączenia, znacznie szerszego niż standardowe, zwiedzenia Zamku
Królewskiego (spędzimy tam niemal 5 godzin, kryjąc się w jego przestronnych wnętrzach
przed grudniowym chłodem i docierając do ekspozycji na które zwykle brakuje czasu)
i niespiesznego spaceru ulicami Warszawy w świątecznym wydaniu.
PROGRAM IMPREZY

Zamek Królewski – tym razem nie tylko wnętrza reprezentacyjne, ale także Galeria
Lanckorońskich, Pałac pod Blachą z apartamentem Księcia Józefa Poniatowskiego oraz
wystawa kobierców wschodnich i Arkady Kubickiego;
Spacer ulicami Starego Miasta w blasku przedświątecznych iluminacji - rejon ul. Nowy
Świat i Krakowskiego Przedmieścia z kompleksem budynków reprezentacyjnych, obiektów
sakralnych i rezydencjonalnych, skąpanych w blasku świątecznych iluminacji; wizyta na
pachnącym goździkami i cynamonem warszawskim jarmarku bożonarodzeniowym;
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
55 zł (bilety normalne) lub 40 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD GODZ 7.00
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WYCIECZKI ,,DLA AKTYWNYCH”
Zapraszamy do dołączenia do coraz liczniejszej grupy turystów korzystającej z oferty
wyjazdów o wspólnym mianowniku „dla aktywnych”. To krótkie 2-3 dniowe wypady
do najatrakcyjniejszych przyrodniczo rejonów Polski, pozwalające na obcowanie
z naturą w najbardziej bezpośredniej formie. Znacznie zmniejszona została ilość
zwiedzanych obiektów zabytkowych, co pozwala na wygospodarowanie maksymalnej
ilości czasu na aktywne poznawanie klejnotów przyrody.
Ogólne założenie opisanych szerzej wyjazdów zakłada większą aktywność fizyczną
uczestników niż na klasycznej wycieczce autokarowej nastawionej tylko na
poznawanie obiektów zlokalizowanych w miastach i miejscowościach. Aby przybliżyć
charakter wyjazdu każdy z dni opisany został dodatkowo ilością planowanych do
przejścia kilometrów, stopniem trudności trasy, czasem niezbędnym do jej pokonania
(bez wliczenia przystanków na zwiedzanie), oraz w przypadku wycieczek górskich
przewyższeniem czyli łączną ilością metrów podejścia na danej trasie. Przy
wycieczkach górskich podano także ilość punktów Górskiej Odznaki Turystycznej informacja przydatna dla zbierających punkty do tej odznaki, ale także świadcząca
o stopniu trudności trasy (1 pkt GOT= 1 km marszu lub 100 m przewyższenia podejścia –
punkty te sumują się, za zejście nie przyznaje się dodatkowych punktów).
Na wycieczkach z serii „Dla aktywnych” nie zmieniamy standardów noclegowych –
nadal są to pokoje 2-3 osobowe, łóżka wyposażone są w pościel, na strudzonych drogą
czekać będzie pyszne śniadanie i ciepła obiadokolacja. Podczas pieszych wędrówek
nosić będziemy jedynie małe plecaki z prowiantem i wszystkim co konieczne na kilku
godzinnej wędrówce, główny bagaż bezpiecznie będzie zdeponowany w miejscu
noclegu lub w autobusie. Oczywistą wydaje się uwaga, iż na tego typu wyjazdach
obowiązuje odpowiedni strój, a przede wszystkim obuwie zdolne nosić nas przez kilka
godzin każdego dnia. Nieodzowne jest także zabranie odzieży przeciwdeszczowej,
nakrycia głowy chroniącego przed słońcem bądź zimnem, kurtki przeciwdeszczowej
i dodatkowego ciepłego okrycia. Znakomicie spisują się niewielkie termosy przydatne
nawet na letnich wypadach w góry, nie można zapomnieć także o przekąskach na czas
wędrówki.
Dla Państwa bezpieczeństwa opiekę nad grupą podczas wyjazdów górskich będą
sprawować przewodnicy beskidzcy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich
w Łodzi.

17.02.2018

ZACHODNI KRANIEC

GŁÓWNEGO SZLAKU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KUŹNIAKI
REZERWAT PIEPRZOWA GÓRA
GÓRA SINIEWSKA
GÓRA BARANIA
OBLĘGOREK

Z WIZYTĄ U H. SIENKIEWICZA
Wędrówka z rzadka odwiedzanymi partiami zachodnich pasm Gór Świętokrzyskich –
połączenie urozmaiconego terenu, walorów przyrodniczych (dwa rezerwaty przyrody,
Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy) z walorami historycznymi majątku
Henryka Sienkiewicza. Znakomity początek sezonu turystycznego, bez względu na ilość
śniegu!

50

PROGRAM IMPREZY

Kuźniaki – rez. Pieprzowa Góra – g. Siniewska (449 m n.p.m) – g. Barania (426 m n.p.m.) –
rez. Barania Góra – Oblęgorek (zwiedzanie Muzeum H. Sienkiewicza w pałacyku z XIX w –
darze Narodu dla wielkiego Noblisty)
(czas trwania wędrówki ok 5 godzin, dystans ok 13 km, różnica wzniesień ok 250 m.
15 pkt. GOT, charakterystyka trasy – trasa o charakterze leśnym, mimo nie wielkich
wysokości o zróżnicowanym przebiegu stan pokrywy śnieżnej może mieć kluczowe
znaczenia dla możliwości i czasu przebycia trasy!!!)
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
11 zł (bilety normalne) lub 7 zł (bilety ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD godz. 6.00

24.03.2018

PRZEDBORSKI PARK
KRAJOBRAZOWY
Z NAJWYŻSZYM SZCZYTEM WOJ.
ŁÓDZKIEGO

ŻELAZNO
STARA WIEŚ
GÓRA KOZŁOWA
FAJNA RYBA
HENRYKÓW

Wycieczka grzbietem jedynych gór na terenie województwa łódzkiego (północnozachodnimi krańcami Gór Świętokrzyskich) obejmująca zdobycie najwyższego naturalnego
wniesienia naszego regionu oraz wizytę w miejscu nadania Łodzi praw miejskich w 595
rocznicę tego wydarzenia. Przedbórz poznamy nie tylko z perspektywy zabytków, ale także
od strony lokalnej kuchni!
PROGRAM IMPREZY

Żelazno (wieś osławiona tragicznym w skutkach wypadkiem Króla Kazimierza Wielkiego) –
Szlak Królewskich Łowów – Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo” Stara
Wieś (zwiedzanie) - Góra Kozłowa (337 m n.p.m.) – Fajna Ryba (347 m n.p.m.) –
najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego!) – Henryków (ok 13 km)
Fakultatywnie: jeśli starczy nam czasu i sił – dodatkowa wycieczka do rezerwatów Murawy
Dobromierskie i Bukwa Góra – połączenie pięknych panoram, ciekawego ukształtowania
terenu oraz pięknej buczyny – dodatkowo ok 4 km
Przedbórz – miejsce nadania Łodzi praw miejskich (pamiątkowa tablica na budynku
ratusza),możliwość degustacji regionalnej potrawy kugiel – wpisanej jako produkt
tradycyjny na Listę Ministerstwa Rolnictwa (dodatkowy koszt 10 zł/os);
Bąkowa Góra – ruiny zamku rycerskiego z XIV w. na osamotnionym wzniesieniu;
Majkowice – ruiny renesansowego kasztelu obronnego rodu Majkowskich z XVI/XVII w.;
(czas trwania wędrówki ok 5 godzin, dystans ok 12 km, różnica wzniesień ok 220 m.
14 pkt. GOT, charakterystyka trasy – trasa o charakterze leśnym, mimo nie wielkich
wysokości o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, znaczne odcinki leśne z licznymi
punktami widokowymi)
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
10 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD godz. 6.00
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14-15.04.
2018

PÓŁNOCNE RUBIEŻE JURY
KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKIEJ

OLSZTYN
REZERWAT SOKOLE GÓRY
PUSTYNIA SIEDLECKA
BOBOLICE – MIRÓW –
PODLESICE - KROCZYCE

Znakomite uzupełnienie dotychczas organizowanych wycieczek na Jurę, jest to także dobry
początek przygody z tym nieodległym, a bardzo interesującym regionem naszego kraju.
W programie znajdzie się wszystko z czym Jura powinna się kojarzyć – zamki, skały, jaskinia
a jako bonus – także najprawdziwsza pustynia!
PROGRAM IMPREZY

I Dzień
Olsztyn - ruiny zamku tzw “Orlego Gniazda” z XIV w. – wędrówka przez rezerwat Sokole
Góry (wychodnie skalne m.in. Diabelska Brama i inne) - Pustynia Siedlecka – 25 ha
piasków jak z na prawdziwej pustyni (m.in. miejsce rozgrywania maratonów w biegach
pustynnych) – mniej znany i jeszcze bardziej pustynny fragment Jury niż zarastająca
Pustynia Błędowska;
(czas trwania wędrówki ok 5 godziny, dystans ok 14 km, charakterystyka trasy – bez
większych długich stromizn, trasa o wybitnych walorach historycznych i przyrodniczych
i znacznych walorach widokowych)
Dzień II
Bobolice (niedawno podniesiony z ruiny zamek ze Szlaku Orlich Gniazd – dziś rozsławiany
plenerami historycznej telenoweli „Korona królów”) – skalne labirynty łączące dwa
sąsiednie zamki – Mirów – jedna z najsłynniejszych ruin całego Szlaku Orlich Gniazd –
słynna z malowniczości i wspaniałego skalnego otoczenia – wędrówka po jednym z
najsłynniejszych rejonów wspinaczkowych Jury w rejonie rezerwatu przyrody Góra
Zborów
–
wizyta
w Jaskinie Głębokiej (od niedawna udostępnionej dla turystów, nadal mało znanej a nie
słusznie!)
(czas trwania wędrówki ok 5 godziny, dystans ok 13 km, charakterystyka trasy – bez
większych długich stromizn, trasa o wybitnych walorach historycznych i przyrodniczych
i znacznych walorach widokowych)

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
28 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

CENA: 269.00
dla członków PTTK 259.00
NOCLEG: PODLESICE
WYJAZD godz. 6.00

28.04SUWALSZCZYZNA
02.05.2018 Z WIGIERSKIM I BIEBRZAŃSKIM
PARKIEM NARODOWYM Z LĄDU
I WODY

DROZDOWO, NOWOGRÓD
WIGIERSKI PARK NARODOWY
KRZYWE
SPŁYW KAJAKOWY CZARNĄ
HAŃCZĄ
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Pięciodniowa wyprawa w północno – wschodni kraniec kraju. Niezwykle różnorodny
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program o dużym nacisku na walory przyrodnicze tego niemal dziewiczego terenu pozwoli
dotrzeć do najciekawszych zakątków Wigierskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego,
czego okrasą będzie całodniowy spływ kajakowy legendarną trasą z biegiem Czarnej
Hańczy. Nie zabraknie czasu na wizyty w muzeach przyrodniczych, skansenie czy będącej
wizytówką tego regionu carskiej twierdzy w Osowcu na przesmyku biebrzańskich bagien.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Drozdowo - Muzeum Przyrody – jedna z nielicznych tego typu placówek na Podlasiu –
poświęcona bagiennym terenom Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego –
obiekt położony w zabytkowym dworze ziemiańskim otoczonym 3 hektarowym parkiem
zabytkowym
Nowogród – skansen kultury kurpiowskiej – jeden z dwóch najstarszych skansenów w
Polsce - Skansen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy
do Narwi. Ze Wzgórza Ziemowita, kryjącego resztki średniowiecznego zamku, rozciąga się
wspaniała panorama na Kurpiowską Puszczę Zieloną (zwiedzanie z krótkim spacerem na
Wzgórze Ziemowita).
Dzień II
Wigierski Park Narodowy
Krzywe (ekspozycja edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego – poznamy świat ryb
tego niezwykłego akwenu, a także kulturę ludową puszczańskich ludów zamieszkujących te
niegościnne rejony) – wędrówka wzdłuż brzegów jeziora Wigry, meandrami jego zatok po
urozmaiconym terenie pełnym polodowcowych pagórków - Leszczewek – Stary Folwark
(Muzeum Wigier z ekspozycją przyrodnicza (m.in. świt głębin, różnorodność ekosystemów
Parku Narodowego) i historyczną) – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry
(pokamedulski barokowy zespół klasztorny z XVIII w. z eremami – obecnie hotel)
rejs statkiem spacerowym po jeziorze Wigry – sercu Wigierskiego Parku Narodowego
(około 60 minut)
(dystans do przejścia – ok. 15 km, charakterystyka trasy – bez większych trudności
terenowych, trasa w całości na terenie Wigierskiego Parku Narodowego)
Dzień III
Spływ kajakowy Czarną Hańczą
Maćkowa Ruda (Buda Ruska) – Wysoki Most – Frącki
Uznawane za jeden z najciekawszych odcinków legendarnego spływu. Wysokie, strome
brzegi, z pięknymi niemal naturalnymi lasami. W pierwszym fragmencie szybki,
ale bezpieczny nurt sprawia iż szybko pokonujemy kolejne kilometry, w dolnej części trasy
nurt nieco słabnie. Na trasie nie zabraknie zakoli, rozwidleń i rozlewisk opanowanych przez
trzciny i gnieżdżące się tu liczne gatunki ptaków. Łącznie dystans ok 13,5 km
Dzień IV
Biebrzański Park Narodowy
Dobarz - Barwik wieża widokowa na "Grądziku Występ" – brzegi rzeki Kosódki uroczysko Kaliszek – siedlisko Gugny - "Carska Droga" – trasa z kilkoma wieżami
widokowymi i pełnym wachlarzem ekologicznych występujących na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Legendarny szlak uznawany za jeden
z najtrudniejszych orientacyjnie, ale dostarczający wyjątkowych wrażeń estetycznych i
obfitujący w na prawdę bliskie spotkania z biebrzańską przyrodą. Zależnie od ilości czasu
uzupełnieniem programu dnia będzie spacer jedną ze ścieżek edukacyjnych na terenie
Parku.
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(dystans do przejścia – ok. 12 km, charakterystyka trasy – bez większych trudności
terenowych, możliwe fragmenty podmokłe, trasa w całości na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego)
Dzień V
Osowiec – monumentalna twierdza rosyjska w rozlewiskach Biebrzy strzegąca
strategicznego przejścia między bagnami – nadal w militarnym użytkowaniu, ale
udostępniana warunkowo dla turystów, podsumowując pobyt w tym sanktuarium natury.
Odwiedzimy także niewielką ekspozycję przyrodniczą w siedzibie Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
130 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 639.00
dla członków PTTK 615.00
NOCLEG: okolice AUGUSTOWA

WYJAZD godz. 6.00

18-20.05.
2018

PIENINY
PO OBU STRONACH GRANICY
ZE SPŁYWEM PONTONOWYM

JAWORKI
WĄWÓZ HOMOLE
WYSOKA, PRZEŁ. ROZDZIELE
WĄWÓZ BIAŁEJ WODY
CZERWONY KLASZTOR
G. AKSAMITKA

Pieniny to góry, które nie mogą się znudzić, zwłaszcza oglądane w wiosennej odsłonie gdy
pienińskie łąki strzelają feerią barw i zapachów niezliczonej ilości gatunków ro ślin.
Wspólnie odkryjemy świat pienińskich skalic po słowackiej stronie granicy, zdobędziemy
najwyższy szczyt liczącego ponad 500 km długości Pienińskiego Pasa Skałkowego,
powędrujemy jednym z najgłębszych jego wąwozów. Zwieńczeniem wędrówki będzie
spływ Przełomem Dunajca, ale … pontonami – z wiosłami w rękach i bryzgami fal dokoła
spłyniemy najsłynniejszym wodnym szlakiem Polski .
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Jaworki (nostalgiczna wieś rusińska z cerkwią pw. św. Jana Chrzciciela) – Wąwóz Homole
(najokazalszy wąwóz w Pieninach z wapiennymi ścianami o kilkudziesięciometrowej
wysokości, kaskady potoku Kamionka)– Wysoka (1050 m n.p.m.) (najwyższy szczyt całego
Pienińskiego Pasa Skałkowego, znakomity punkt widokowy na słowacką Magurę Spiską,
polskie Pieniny Właściwe i majestatyczne transgraniczne Tatry!) - Przeł. Rozdziele (803 m
n.p.m.) (granica Pienin i Beskidu Sądeckiego, niezapomniana panorama Doliny Grajcarka)Wąwóz Białej Wody (kolejny z wąwozów na naszej trasie w całości objęty ochroną
rezerwatową) – Jaworki
(czas wędrówki ok. 5 godzin (+ zwiedzanie obiektów), dystans ok. 13 km, różnica
wzniesień ok. 700 m,20 pkt GOT, charakterystyka trasy – podłoże gruntowe, w
wąwozach częściowo skaliste (po opadach może być śliskie), bez większych stromizn z
wyjątkiem podejścia na sam szczyt Wysokiej, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo
- zwłaszcza panorama z Wysokiej i Przełęczy Rozdziele);
Dzień II
Czerwony Klasztor (zwiedzanie dawnego kartuskiego założenia klasztornego, miejsca
działania słynnego brata Cypriana zielarza – wynalazcy) – g. Plasna (889 m n.p.m.) –
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g. Aksamitka (841 m n.p.m.) – Lesnickie Sedlo – Wysoki Wierch (898 m n.p.m.) –
g. Durbaszka (942 m n.p.m.) - schronisko pod Durbaszką (wizyta w schronisku górskim
w dawnej pasterskiej bacówce wzorcowej) - Jaworki
(czas wędrówki ok. 5 godzin (+ zwiedzanie obiektów), dystans ok. 16,0 km, różnica
wzniesień ok. 600 m, 22 pkt GOT, charakterystyka trasy – podłoże gruntowe (po
opadach może być śliskie), bez większych stromizn, trasa atrakcyjna krajoznawczo i
wybitnie atrakcyjna widokowo niemal na całej swej długości)
Dzień III
Spływ pontonowy słynnym Przełomem Dunajca na trasie Sromowce Niżne – Szczawnica
(ok 3 godzinna przygoda z wodą, górami i jednym z najpiękniejszych miejsc w polskich
górach odwiedzanym w ten niekonwencjonalny sposób. Pod okiem instruktorów (na
każdym pontonie po jednym, podzieleni na 6-8 osobowe zespoły wspólnymi siłami
spłyniemy w dół tego legendarnego fragmentu Dunajca)
Szczawnica - jedno z najprężniej rozwijających się uzdrowisk w Polsce, zabudowa willowa
w stylu szwajcarskim z XIX/XX w., Górny i Dolny Park z obiektami małej architektury
uzdrowiskowej, wizyta w pijalni wód mineralnych – krótki spacer połączony z czasem
wolnym i możliwością zakosztowania specjałów lokalnej kuchni.
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
90 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEG: KROŚCIENKO
WYJAZD godz. 6.00

15-17.06.
2018

TRZY DNI, TRZY PASMA
GÓRSKIE, DWA KRAJE
I JEDNA JASKINIA CZYLI
PEREŁKI W CIENIU
PRADZIADA

POKRZYWNA
ZLATE HORY
SKRITEK
PRADZIAD
SWICARNIA
PRZEŁĘCZ LĄDECKA
LĄDEK ZDRÓJ
JASKINIA RADOCHOWSKA

Tytuł wycieczki mówi wszystko – odwiedzimy wyjątkowe grupy górskie Sudetów
Wschodnich – odosobnione Góry Opawskie jedyne na Opolszczyźnie, tylko fragmentem
po polskiej stronie granicy, zdobędziemy najwyższy poza Karkonoszami masyw całych
Sudetów, dotrzemy też do jednej z najsłynniejszych jaskiń Kotliny Kłodzkiej (Jaskini
Radochowskiej, dużo bliższej naturalnemu wyglądowi od wybitnie przystosowanej na
potrzeby turystów Jaskini Niedźwiedziej).
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Pokrzywna - jedna z głównych miejscowości letniskowych Gór Opawskich malowniczo
położona w przełomowym odcinku Złotego Potoku– Gwarkowa Perć -namiastka Tatr w
najmniejszych obszarowo polskich górach (istnieje także możliwość ominięcia tej skalnej
grzędy boczną drogą) – Droga Amalii – schronisko Pod Biskupia Kopą – Biskupia Kopa
(889 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskiej części tych gór, zwieńczony zabytkową
kamienną wieża widokową stanowi wizytówkę regionu) - Krwawa Góra (525 m n.p.m. –
widokowy szczyt zwieńczony barokowa kaplicą św. Rocha górujący nad Zlatymi Horami -
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czeską stolicą Zlatohorskiej Vrchoviny jak nasi sąsiedzi określają nasze wspólne pasmo) –
Zlate Hory (niewielkie górnicze miasteczko u stóp gór, niegdyś prężny ośrodek wydobycia
złotego kruszcu, co odcisnęło swe piętno w bogactwie architektury osady)
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny, dystans ok 11 km, różnica wzniesień ok 620 m. 17
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o znacznych walorach przyrodniczych i historycznych, kilka
atrakcyjnych punktów widokowych, po polskiej stronie granicy w całości na terenie
parku krajobrazowego, trasa transgraniczna)
Dzień II
Skritek – Zatracone Skały (1250 m n.p.m.) na całej trasie na szczyt Pradziada wędrówka
systematycznie wznoszącym się grzbietem o dookolnych panoramach na wschodnie
i środkowe Sudety po polskiej i czeskiej stronie granicy– Pecny (1334 m n.p.m.) – Jelenia
studzienka – Kamzicnik (1419 m n.p.m.) kamień graniczny Bruntalskich Krzyżaków –
schronisko Barborka (ostanie miejsce wytchnienia przed „atakiem szczytowym” na
Pradziada)– Pradziad (1491 m n.p.m.) najwyższy szczyt Jeseników – drugiego co do
wysokości masywu górskiego Sudetów, wybitny punkt widokowych, choć z jednym małym
ale…) – schronisko Swicarnia – Sedlo Videlsky Kriż
(czas trwania wędrówki ok 7 godziny, dystans ok 20 km, różnica wzniesień ok 700 m. 27
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, trasa o wybitnych
walorach widokowych i znacznych walorach przyrodniczych, w całości po czeskiej stronie
granicy)
Dzień III
Przeł. Lądecka (665 m n.p.m.) – Trawieńska Góra (746 m n.p.m.) – neobarokowa Kaplica
Matki Boskiej od Zagubionych – ruiny zamku Karpień na g. Karpiak (775m n.p.m.) -niegdyś
jeden z najważniejszych zamków Hrabstwa Kłodzkiego, dziś romantyczna ruina – cel
wędrówek kuracjuszy z pobliskiego Lądka Zdroju – g. Trojak (766m n.p.m.) – najeżona
wychodniami skalnymi, oferująca niezwykłe pejzaż- zarówno te bliskie jak i pod postacią
rozległych panoram, jeden z najsłynniejszych szczytów Gór Złotych) – Lądek Zdrój
Lądek Zdrój – krótki spacer po jednym z najstarszych uzdrowiska w Europie - zakład
przyrodoleczniczy „Wojciech” z XVII w. o pięknej neobarokowej architekturze, park
zdrojowy (punkt programu realizowany tylko przy sprzyjających warunkach czasowych)
Przejazd busem
Jaskinia Radochowska - najdłużej odwiedzana przez turystów jaskinia polskich Sudetów,
wędrówka z nutka przygody uwieńczona dotarciem do podziemnego jeziorka, ok 45 minut
wędrówki w kaskach i z latarkami we wnętrzu Gór Złotych (dojście i powrót do jaskini to
łącznie ok 3 km)
(czas trwania wędrówki ok 3 godziny, dystans ok 8 km + 3 km dojścia do Jaskini
Radochowskiej, różnica wzniesień ok 250 m. 11 pkt. GOT + 4 pkt za wycieczkę do Jaskini
Radochowskiej, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, trasa
o znacznych walorach przyrodniczych i historycznych z pojedynczymi punktami
widokowymi, w jaskini podłoże wilgotne, w kilku miejscach może być ślisko i nieco
ciasno)
CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEG: GŁUCHOŁAZY
WYJAZD godz. 6.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
25 zł (bilety normalne i ulgowe)
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13-15.07.
2018

PILSKO CZYLI NA DACHU
ŻYWIECCZYZNY

RAJCZA NICKULINA, HALA
REDYKALNA – BORACZY WIERCH
– HALA BIEGUŃSKA – HALA
LIPOWSKA, SOPOTNIA WIELKA
PRZEŁ. GLINNE,HALA MIZIOWA

Po ubiegłorocznej wyprawie na Babią Górę nie sposób byłoby pominąć masyw Pilska –
następny na liście najwyższych beskidzkich szczytów naszego kraju. Wycieczka
o niezwykłych walorach widokowych i kulturowych związanych z bardzo żywotną kultura
pasterską Żywiecczyzny. Choć na wycieczce nie zabraknie podejść i jednych z najwyższych
w Beskidach różnic wzniesień, każda kropla potu zostanie nagrodzona niespotykanymi
nigdzie indziej panoramami obejmującymi nie tylko najbliższe szczyty, ale także
majestatyczne Tatry i pasma górskie naszych południowych sąsiadów.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Rajcza Nickulina – wędrówka sukcesywnie wznoszącym się grzbietem przez kolejne
widokowe hale z dokolnymi panoramami na najwyższe partie Beskidów i Tatry, okazja do
opowieści o kulturze pasterzy i niezwykłej przyrodzie tej części Beskidów: Hala Redykalna
– Boraczy Wierch – Hala Bieguńska – Hala Lipowska (schronisko turystyczne) -Hala
Rysianka (schronisko turystyczne) – Sopotnia Wielka
(czas trwania wędrówki ok 6 godzin, dystans ok 13 km, różnica wzniesień ok 780 m. 21
pkt. GOT, charakterystyka trasy – trasa o znacznych różnicach wzniesień choć bez
karkołomnych stromizn, trasa o wybitnych walorach widokowych i przyrodniczych,
w znacznej części w strefie najwyższych wysokości w Beskidach, w całości na terenie
Żywieckiego Parku Krajobrazowego)
Dzień II
Przeł. Glinne (809 m n.p.m.) – Hala Miziowa (1274 m n.p.m.) – Pilsko (1557 m n.p.m.)
(drugi co do wysokości masyw w Beskidach po Babiej Górze – imponuje swą wyniosłością
i zapierającymi dech w piersi panoramami na Tarty i Beskidy po obu stronach granicy) –
Hala Miziowa (jedno z nowocześniejszych schronisk w Beskidach) – Hala Górowa
(urokliwe miejsce słynące z sezonowej bazy namiotowej) – Malarka (1015 m n.p.m.) –
Przeł. Przysłopy (847 m n.p.m.) – Korbielów
(czas trwania wędrówki ok 6,45 godziny, dystans ok 14 km, różnica wzniesień ok 780 m.
22 pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z dużą ilością
podejść, trasa o wybitnych walorach widokowych (wiedzie przez liczne hala do
niedawna wykorzystywane na potrzeby wypasu owiec) i przyrodniczych, w całości
na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego)
Dzień III
Pewel Mała – wędrówka z rzadka uczęszczanym widokowym grzbietem Pasma
Pewelskiego - Janikowa Grapa (737 m n.p.m.) – Baków (766 m n.p.m.) – Gachów Groń
(758 m n.p.m.) – Ślemień (ośrodek żywego folkloru żywieckiego, odwiedzimy tu Żywiecki
Park Etnograficzny – to najmłodszy skansen w Beskidach (a prawdopodobnie także
w całym kraju)
(czas trwania wędrówki ok 5 godziny, dystans ok 12 km, różnica wzniesień ok 500 m. 17
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o znacznych walorach widokowych, biegnie rzadko
uczęszczanymi grzbietami Pasma Pewelskiego).
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CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEG: SOPOTNIA
WYJAZD godz. 6.00

05.08.2018
NIEDZIELA

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
10 zł (bilety i ulgowe)

WIELKOPOLSKI PARK
NARODOWY
PEŁEN NIESPODZIANEK

MOSINA
OSOWA GÓRA
MUZEUM WIELKOPOLSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
PUSZCZYKOWO

Jeden z mniejszych parków narodowych w naszym kraju, pełen różnorodnych atrakcji
przyrody ożywionej i nieożywionej, okraszonych wycieczką drezynami i solidną porcją
wiedzy o przyrodzie regionu zdobytej w parkowym muzeum.
PROGRAM IMPREZY

Mosina – przejazd drezynami wzdłuż Obszar Ochrony Ścisłej Jezioro Budzyńskie (obszar
niedostępny rządną inna drogą! – czas wycieczki ok 1 godz., drezyny o napędzie ręcznym
lub nożnym – napędzamy je własnymi siłami w kilkuosobowych zespołach) – pieszy spacer
na trasie Mosina – Osowa Góra (132 m n.p.m.) (najwyższe wzniesienie na terenie W.P.N.)
– wieża widokowa – OOŚ Jezioro Kociołek – Sarnie Doły – OOŚ Jezioro Skrzynka – Jezioro
Góreckie z punktem widokowym na Wyspę Zamkową z ruinami zamku Klaudyny Potockiej
– Jeziory (Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego) – głaz leśników – OOŚ Pojniki –
Puszczykowo
(czas trwania wędrówki– ok. 4 godziny, dystans do przejścia – ok. 13 km,
charakterystyka trasy – bez większych trudności terenowych, trasa leśna, teren o
wyraźnej rzeźbie polodowcowej – pagórkowaty z licznymi jeziorami rynnowymi);
UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
20 zł (bilety normalne i ulgowe)

CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD godz. 6.00

14-16.09.
2018

WULKANICZNE GÓRY
KAMIENNE Z WIZYTĄ
W SKALNYCH MIASTACH CZECH

ZAMEK KSIĄŻ
WĄWÓZ PEŁCZNICY
WĄWÓZ SZCZAWNIKA
TEPLICKIE SKALNE MIASTO
SOKOŁOWSKO

Kolejna z transgranicznych wycieczek dla aktywnych. Każdy dzień zupełnie inny, każdy
kuszący innymi atrakcjami. Zaczynamy wysokiego C – od zwiedzenia monumentalnego
zamku Książ, ale połączonego z wyjątkową okazją poznania jego arcyciekawych
przyrodniczo bezpośrednich okolic. Dzień drugi to włóczęga między skałami czeskich
skalnych miast Narodowego Rezerwatu Przyrody Adrszparsko – Teplickie Skały – ten dzień
zakończymy degustacją chłodnego piwa z opackich browarów w Broumovie. Wisienką na
torcie będzie wędrówka najwyższym grzbietem Gór Kamiennych ze zdobyciem ich
najwyższego szczytu.
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PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Zamek Książ - wizyta w największym zamku Dolnego Śląska, jednym z największych
w kraju, otoczony kilkunastoma tarasowymi ogrodami kryje w sobie nie zbadane do dziś
tajemnice. Pozostała część trasy to już domena turystów pieszych – 95% odwiedzających
zamek niemal nigdy tu nie dociera!
Wąwóz Pełcznicy (najsłynniejszy Wąwóz Sudetów środkowych, wizytówka Książańskiego
P.K.) - ruiny zamku Stary Książ (sztuczne ruiny, przykład romantycznej fantazji rodziny
Hochbergów - przedwojennych właścicielki Książa)- Wąwóz Szczawnika (równie
interesujący jak poprzedni, ale niemal nieznany turystom) - ruiny Zamku Cisy
(średniowieczna warownia dziś pochłonięta przez książańskie lasy, ale nadal wiele
mówiąca o czasach jej świetności) – Chwaliszów.
(czas trwania wędrówki ok 3,5 godziny, dystans ok 12 km, różnica wzniesień ok 150 m.
14 pkt. GOT, charakterystyka trasy – trasa bez większych różnic wzniesień, przebiega
dnem dwóch głębokich na kilkadziesiąt metrów wąwozów, w znacznej mierze po
terenach zalesionych, znaczne walory krajoznawcze i przyrodnicze, w całości przebiega
po terenach Książańskiego Parku Krajobrazowego )
Dzień II
Wędrówka po rzadziej odwiedzanych kompleksach skalnych geograficznie należących do
Gór Stołowych Czech – niezwykłe wychodnie, punkty widokowe i przesmyki między
skałami
Teplickie Skalne Miasto – Skalny Labirynt Ostasza – Broumov (zwiedzanie jednego z najstarszych browarów w Czechach – zakończeniem wizyty będzie degustacja kilku gatunków
lokalnych piw)
(czas trwania wędrówki ok 6 godzin, dystans ok 15 km, różnica wzniesień ok 500 m. 20
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, znaczna część trasy
przebiega po podłożu skalistym, trasa o znacznych walorach widokowych, w przypadku
opadów miejscami może być ślisko)
Dzień III
Sokołowsko – g. Włostowa (901m n.p.m.) – g. Suchawa (928m n.p.m.) – Waligóra (934m
n.p.m. – najwyższy szczyt Gór Kamiennych) – schronisko Andrzejówka – położone u
zbiegu trzech dolin i w cieniu Waligóry, sam obiekt o cecha zabytkowych jest świadectwem
długowieczności sudeckiej turystyki – g. Turzyna (895m n.p.m.) – Rogowiec (870 m
n.p.m.) – Ruiny strażnicy Rogowiec (niewielka gotycka strażnica jakich nigdy nie brakowało
przy traktach handlowych i granicach ziem, dziś jedynie skromna pozostałość) – Grzmiąca
(miejscowość na granicy Gór Kamiennych, Wałbrzyskich i Sowich skryta w głęboko wciętej
dolinie)
(czas trwania wędrówki ok 5 godzin, dystans ok 12 km, różnica wzniesień ok 500 m. 17
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o walorach widokowych, biegnie najwyższym grzbietem
wulkanicznych Gór Kamiennych, trasa w całości na terenie Parku Krajobrazowego
Sudetów Wałbrzyskich)
CENA: 409.00
dla członków PTTK 395.00
NOCLEG: SOKOŁOWSKO
WYJAZD godz. 6.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
55 zł (bilety normalne) lub 45 zł (bilety ulgowe)
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11-14.10.
2018

BIESZCZADY W BARWACH
JESIENI

SOLINA, ZATWARNICA
ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW
USTRZYKI GÓRNE,
BACÓWKA PTTK JAWORZEC
POŁONINA WETLIŃSKA
KOŃSKA DROGA

O płonących jesiennymi kolorami bukowych lasach Bieszczadów pisali poeci i śpiewa się
do dziś przy ogniskach. Czas sprawdzić jak to wygląda na żywo – cztery dni wędrówek
po najbardziej widokowych zakątkach jednych z najdzikszych gór w Polsce. Dotrzemy
do zatopionych w Karpackiej Puszczy osad leśnych, zdobędziemy najwyższy szczyt
po polskiej stronie granicy, wypijemy wspólnie herbatę w najsłynniejszym schronisku w
Beskidach – czy trzeba czegoś więcej by poczuć że tutaj w górach jest mój dom?
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Solina – spacer po tamie z widokiem na Zalew Soliński, rejs statkiem spacerowym
po Zalewie Solińskim, panorama Zalewu ze wzniesienia nad Polańczykiem;
Zatwarnica - dawna wieś bojkowska o żywej tradycji, także tej związanej z jej
powojennymi losami jako osady robotników leśnych, wizyta w odbudowanej bojkowskiej
chyży – dziś obiekcie muzealnym;
Dzień II
Zagroda Pokazowa Żubrów (miejsce wygodnego i bezpiecznego podglądania królów
Puszczy Karpackiej) – Muczne (dawny ośrodek myśliwski dla najwyższych władz PRL – dziś
osada leśników Bieszczadzkiego P.N. - Bukowe Berdo (nostalgiczna wędrówka pięknym
widokowym grzbietem najeżonym skalnymi ostańcami) – Krzemień (1335 m n.p.m. –
jeden z wyższych szczytów polskiej części Bieszczadów, znakomity punkt widokowy na
„Worek Tarnicy”)– Przeł. Goprowców (1160 m n.p.m.) – do niedawna miejsce jedynego w
Polsce namiotowego posterunku ratowników górskich – Tarnica (1346 m n.p.m.) –
najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, wybitny punkt widokowy na polskie i ukraińskie
Bieszczady – Szeroki Wierch (kolejny widokowy grzbiet na naszej trasie, tym razem z
panorama połonin i pasma granicznego) – Ustrzyki Górne (w sezonie turystyczna stolica
Bieszczadów – czy jesienią Biesy i Czady mówią tam dobranoc? – przekonamy się sami!);
(czas trwania wędrówki ok 6,45 godziny, dystans ok 15 km, różnica wzniesień ok 680 m.
24 pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o wybitnych walorach widokowych i przyrodniczych,
w całości na terenie parku narodowego)
Dzień III
Bacówka PTTK Jaworzec – g. Krysowa (840 m n.p.m.) (wędrówka najdzikszym i chyba
najpiękniejszym szlakiem wiodącym przez pierwotna Puszczę Karpacką w Pasmo Połonin)–
Przeł. M. Orłowicza (1099m n.p.m.) – Połonina Wetlińska (1255 m n.p.m.) – jedna
z najpiękniejszych tras pieszych w polskich górach, dookolne panoramy i piaskowcowe
ostańce – Chatka Puchatka (schronisko – legenda, choć dziś w nowej, parkowej odsłonie
i już bez słynnego Lutka Pińczuka za barem – wspólnie poszukamy klimatu z lat
bieszczadzkich pionierów) – Końska Droga (dawna trasa konnych wjazdów z transportami
do schroniska, dziś najwygodniejsza trasa wejść i zejść na połoninę)– Przeł. Wyżna (872 m
n.p.m.) (pomnik J. Harasymowicza – poety i barda Bieszczadu, punkt widokowy na
połoniny widziane „od dołu”);

60

(czas trwania wędrówki ok 6 godziny, dystans ok 15 km, różnica wzniesień ok 680 m. 22
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o wybitnych walorach widokowych i przyrodniczych niemal
w całości na terenie parku narodowego, na trasie dwa schroniska górskie)
Dzień IV
Zatwarnica - wodospad na Hylatym (najwyższy i najpiękniejszy w Bieszczadach) –
g. Dwernik Kamień (1004 m n.p.m.) (niecodzienne panoramy obu połonin widzianych
znad doliny Sanu) - Nasiczne
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny, dystans ok 9 km, różnica wzniesień ok 380 m. 13
pkt. GOT, charakterystyka trasy – bez większych długich stromizn, choć z jednym
dłuższym podejściem, trasa o wybitnych walorach historycznych i przyrodniczych
i znacznych walorach widokowych)
CENA: 559.00
dla członków PTTK 545.00
NOCLEG: ZATWARNICA
WYJAZD godz. 6.00

01.12.2018

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za
wstępy do zwiedzanych obiektów około
35 zł (bilety normalne) lub 30 zł (bilety ulgowe)

ZIMOWY TRAWERS
PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

PIASKI KRÓLEWSKIE
KRZYWA GÓRA
DEMBOWSKIE GÓRY
KRZYWA i RZEPOWA GÓRA

Wędrówka z północy na południe przez całą Puszczę Kampinoską – przetniemy
pagórkowate pasy wydm, podmokłe obszary bagienne będące ostoją łosia, zatrzymamy się
przy kilku rozsianych w puszczy pomnikach dokumentujących jej ważkie znaczenie dla walk
o wolność kraju na przestrzeni ostatnich 200 lat. Finałem będzie śródleśna osada Granica
będąca siedziba dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego – najbliżej Łodzi położonego
obszaru o tak wysokim statusie ochrony.
PROGRAM IMPREZY

Piaski Królewskie – Krzywa Góra – Dąb Kobędzy – Dembowskie Góry - obszar ochrony
ścisłej Krzywa Góra –– Rzepowa Góra – Bagna Bielińskie – Granica
(czas trwania – ok. 6 godziny, dystans do przejścia – ok. 16 km, charakterystyka trasy –
bez większych trudności terenowych); stan pokrywy śnieżnej może mieć kluczowe
znaczenie dla możliwości i czasu przebycia trasy!!!)
CENA: 84.00
dla członków PTTK 79.00
WYJAZD godz. 6.00

UWAGI:
brak dodatkowych opłat
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WCZASY DLA CIEKAWYCH
18-26.08.
2018

ROZTOCZE – SIELANKOWA
KRAINA OD WISŁY
PO LWÓW

KRAŚNIK, JANÓW LUBELSKI
BIŁGORAJ
ZWIERZYNIEC
SUSIEC, ZAMOŚĆ
LWÓW
KAZIMIERZ DOLNY

Roztocze to kraina ciągnąca się na przestrzeni blisko 180 km między doliną Wisły
a Lwowem. To wyżyny teren porośnięty lasami bukowymi, słynący jako rodzinne strony
konika polskiego i gościnnych, szczerych ludzi których historia nigdy nie oszczędzała.
Roztocze miało swoje lata świetności (czego owocem są prześwietne obiekty
rezydencjonalne i sakralne), potrafiło jednak zachować do dziś swój sielski charakter (co
sprawia że czas jakby wolniej tu płynął, a troski i kłopoty dnia codziennego wydają się
odleglejsze niż zwykle). Podczas naszego pobytu odwiedzimy zarówno słynne skarbnice
zabytków (takie jak Zamość czy legendarny Lwów), dotrzemy jednak również do
zatopionych wśród nadgranicznych lasów wiosek z perłami architektury drewnianej,
niezwykłymi obiektami przyrodniczymi czy historiami wspaniałych ludzi. Podczas pobytu
nie zapomnimy także o chwili wytchnienia od atrakcji związanych z wycieczkami – dwa
dni pobytu mają Państwo do własnej dyspozycji, ale mamy nadzieję, ze nikt nie spędzi ich
w pokoju 😊 Ponieważ mieszkać będziemy w sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego
z pewnością nie zabraknie tez okazji do spacerów po okolicznych szlakach, lub zwykłego
wytchnienia z książką i koszem piknikowym nad urokliwymi Stawami Echo…
PROGRAM IMPREZY

Dzień I Dzień dobry Roztocze!
Kraśnik – to miasto stanowiące geograficzna bramę Roztocza – jak cały region
prezentuje mozaikę kulturową (m.in. dwie synagogi, założenia klasztorne o
gotyckich zrębach, barokowe świątynie parafialne), piękną kartę w historii miasta
zapisał także miejscowy pułk ułanów
Janów Lubelski – sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w barokowym
podominikańskim zespole klasztornym z XVIII w.;
Zwierzyniec – zapoznanie z naszym roztoczańskim domem - spacer po stolicy
Roztoczańskiego Parku Narodowego z wizytą w barokowym kościele na wodzie pw. Św.
Jana Nepomucena, spacer ścieżką przyrodniczą do Stawów Echo (w ich pobliżu znajduje
się ośrodek hodowli konika polskiego – chluby Roztoczańskiego P.N.);
Dzień II Ludzie, przyroda, kultura czyli Roztocze w pigułce
Zagroda Guciów – miejsce gdzie poznamy fantastycznych mieszkańców Roztocza – tych
którzy żyli tu kiedyś i tych którzy dziś tworzą klimat tego miejsca - niezwykłe prywatne
muzeum etnograficzno – przyrodnicze w XIX-wiecznej zagrodzie;
Biłgoraj – główny krajowy ośrodek produkcji sit od trzech wieków (uświetnia to jedyny
w Polsce pomnik sitarza) – odwiedzimy skansen in situ „Zagroda sitarska” w zabytkowej
zagrodzie od pokoleń zamieszkałej przez specjalistów „od sit i sitek”, powstające na
naszych oczach miasteczko kresowe z podcieniowymi domami i drewnianą synagogą;
Zwierzyniec - Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego,
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zwiedzanie 200- letniego zwierzynieckiego browaru (z możliwością degustacji wyrobów!);
Florianka - Ośrodek Stajennej Hodowli Koników Polskich – potomków dzikich tarpanów,
dziś niewielkie koniki są jednym z symboli Roztoczańskiego Parku Narodowego, wizyta w
Izbie Leśnej (w dawnej leśniczówce Ordynacji Zamoyskich) – czas zatrzymał się tu w 1938
roku – możemy podejrzeć jak mieszkał i pracował ówczesny leśniczy – dziś jest to obiekt
edukacyjny Roztoczańskiego P.N.
Dzień III Dzień wolny
Dzień IV Bezdrożami błądząc, czyli przegląd najważniejszych atrakcji Roztocza i nie tylko
Susiec – krótki spacer do rezerwatu „Nad Tanwią” ze słynnymi progami skalnymi (tzw.
Szumami) - przyrodniczy symbol Roztocza;
Gorajec – XVI – wieczna drewniana grekokatolicka cerkiew pw. Narodzenia NMP – jedna z
najstarszych w Polsce;
Narol – barokowy zespół pałacowy z ogrodem typu włoskiego z XVIII w. (niegdyś własność
lokalnej arystokracji);
Radruż – najstarsza drewniana cerkiew w Polsce (1583 r.), dzwonnica (całość o cechach
obronnych) – obiekt wpisany na listę UNESCO, cmentarz z niezwykłymi przykładami
kamieniarki nagrobnej;
Horyniec – Zdrój – zabudowa uzdrowiskowa najdalej na wschód wysuniętego uzdrowiska
w Polsce, dawny zameczek myśliwski Sobieskich, pałac rodziny Ponińskich (obecnie obiekt
hotelowy);
Sieniawa – otoczony parkiem barokowy pałac Czartoryskich – dziś w znakomitym stanie
czeka na gości hotelowych, przed dwiema dekadami straż pożarna ćwiczyła na nim gaszeni
pożarów! ;
Leżajsk – barokowy zespół klasztorny Bernardynów kościołem wyposażonym w jedne
z najwspanialszych organów w Polsce (instrument z XVII w.), cmentarz żydowski z jednymi
ze starszych w kraju macew, oraz ohelem cadyka Elimelecha – jedno z najważniejszych
miejsc ruchu chasydzkiego na świecie;
Dzień V Miasto idealne i stolica wszystkich chrząszczy
Zamość – unikatowe renesansowe miasto - twierdza, m.in manierystyczny ratusz
i kamienice ormiańskie z XVII w. - zespół wpisany na Listę UNESCO, Muzeum Zamojskie
z interaktywna makieta historycznego Zamościa, Muzeum Barwy i Oręża Arsenał,
renesansowa katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (z końca
XVI w.) z dzwonnicą – wieżą widokową;
Szczebrzeszyn – to prawdziwe miasto na styku kultur i jeszcze ten chrząszcz- doczekał się
tu aż 2 pomników, odwiedzimy także kościół barokowy pw. Św. Katarzyny, synagogę
i cerkiew prawosławną p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy (najstarszą czynną
świątynię prawosławną w Polsce)
Dzień zakończymy nieco wcześniej niż zwykle, by nabrać sił przed intensywnym dniem
związanym z wizytą we Lwowie.
Dzień VI
Ta ni ma jak Lwów czyli wyprawa na południowo- wschodni kraniec Roztocza
Lwów –Teatr Opery, Rynek Główny z ratuszem i wianuszkiem renesansowych
i barokowych kamienic, odwiedzimy Katedrę Ormiańską – najważniejszą świątynię we
Lwowie jednego z najstarszych odłamów chrześcijaństwa, dotrzemy wreszcie do
najważniejszej dla miejscowych Polaków katedry łacińskiej – tu miały miejsce słynne Śluby
Jana Kazimierza, tu do dziś spotykają się nasi rodacy z obu stron granicy – najbardziej
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charakterystycznym elementem architektonicznym katedry jest wolno stojąca kaplica
Boimów – przykład kunsztu architektów i rzeźbiarzy doby renesansu działających we
Lwowie; odwiedzimy katedrę grekokatolicką św. Jura – położony na wzgórzu zespół
sakralny o niezwykłym znaczeniu duchowym i intelektualnym dla historii Ukrainy, bardzo
ważnym punktem programu będzie także
Cmentarz Łyczakowski – jedna
z najważniejszych na świecie nekropolii dla Polaków (tu spoczęła m.in. Maria Konopnicka,
Gabriela Zapolska, Seweryn Goszczyński, tu także pochowano na tzw. Cmentarzu Orląt
Lwowskich blisko 3000 obrońców miasta z lat 1918-20);
Dzień VII Dzień wolny
Dzień VIII Jedyna biała trasa podziemna w Polsce i chełmski kalejdoskop rozmaitości
Krasnobród – miasteczko zwane roztoczańską Częstochową, kościół i klasztor ufundowany
przez królową Marię Sobieską – obecnie najważniejsze sanktuarium maryjne diecezji,
drewniana kaplica na wodzie wybudowana nad cudownym źródłem;
Chełm – typowe miasto wschodnich kresów Rzeczpospolitej – wielowyznaniowe,
wielokulturowe, potrafiące zaskoczyć odwiedzającego różnorodnością zabytków, smaków
i klimatu – odwiedzimy zabytki sakralne katolickie i prawosławne z XVIII i XIX w.,
przespacerujemy się także unikatową trasą turystyczną w podziemiach kredowych;
Dzień IX Nadwiślańska wisienka na torcie
Nałęczów – spacer po uzdrowisku które wyjątkowo cenił sobie m.in. B. Prus i S. Żeromski –
do naszych czasów znakomicie zachował się kompleks willi, park zdrojowy z efektowną
małą architekturą, punktem obowiązkowym będzie oczywiście wizyta w niewielkiej
palmiarni pełniącej funkcje pijalni wód mineralnych.
Kazimierz Dolny – niepowtarzalna okazja do porównań z Zamościem - renesansowy układ
urbanistyczny, rynek z najpiękniejszymi w Polsce renesansowymi kamienicami,
renesansowy kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, wiślane nabrzeże
spichlerzy – świadectwo dawnej potęgi handlowej miasta, punkt widokowy na Górze
Trzech Krzyży, możliwość niespiesznego pospacerowania po urokliwych uliczkach
nadwiślańskiego „miasta artystów”;
cena zawiera:
- przejazd autokarem klasy turystycznej
- wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
- noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)
- opieka pilota – przewodnika podczas całego pobytu
- ubezpieczenie NNW (cały wyjazd) oraz KL podczas wycieczki do Lwowa
- 5 wycieczek po polskiej i ukraińskiej stronie granicy
CENA: 1270.00
przy wpłacie zaliczki w wysokości 300
zł do dnia 15 maja – 40 zł upustu
WYJAZD godz. 6.00
NOCLEG – PENSJONAT CZAR
ROZTOCZA - ZWIERZYNIEC (ok 1200 m
od centrum miejscowości, na miejscu
restauracja, możliwość skorzystania z
bogato wyposażonej siłowni, bilardu oraz
wypożyczalni rowerów)

UWAGI:
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec
zmianie zależnie od warunków pogodowych
i innych okoliczności. Ze względu na wyjazd do
Lwowa konieczny paszport (ważny min. do 28
lutego 2019 roku)
(we własnym zakresie pozostają bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów - 175/160 zł)
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05-12.05.
2018

OFERTA PTTK PABIANICE – wczasy
USTROŃ
WYPOCZYNEK W
8 DNI
BESKIDZIE!
8 dni w sanatorium z zabiegami!

Zapraszamy Państwa do naszych sanatoriów - Ośrodek Magnolia i Ośrodka Tulipan,
położonych w malowniczej części Beskidu Śląskiego, jakim jest Ustroń. Przygotowaliśmy
dla Państwa wyjątkowo atrakcyjną ofertę 8-dniowego pobytu z zabiegami
rehabilitacyjnymi i wieloma dodatkowymi atrakcjami. Zapewniamy bardzo dobre warunki
pobytu, pyszne domowe jedzenie i profesjonalną bazę leczniczą w której wykonujemy
zabiegi w ramach balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, termoterapii, fizykoterapii,
inhalacji oraz masaży.
ŚWIADCZENIA:
W cenie imprezy gwarantujemy:
• 7 x nocleg w pokoju 2-osobowym w Ośrodku Tulipan
• Przejazd
• Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 1 x wizyta lekarska i zlecenie zabiegów
• 10 x zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza
• 1 x wieczorek powitalny przy lampce wina
• 1 x wycieczka piesza po okolicy lub prezentacja o regionie
• 1 x warsztaty rękodzieła
• 1 x popołudnie filmowe " Sentymentalna podróż"
• 1 x kolacja grillowa
• 1 x muzyczne popołudnie
• 1 x seans w jaskini solnej
• 1 x zabawa pożegnalna z DJ-em
• Opieka pilota i ubezpieczenie NNW
Dodatkowo płatne:
• Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa 2,80 zł/osoba/doba
• Wycieczki autokarowe
• Bilety wstępów
Uwagi dodatkowe: - Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem
CENA 1050 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina 4% oraz dla
pozostałych osób wpłacających do
28 lutego 2018 r. 25 zł
Zniżek nie łączymy

UWAGI:
Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych.
Z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń
wyjazd może być odwołany. W przypadku
mniejszej liczby chętnych nastąpi zwrot zaliczki.
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki
w wysokości 300 zł/os.
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21.0502.06.2018

MIELNO - UNIEŚCIE
z rehabilitacją

MIELNO – UNIEŚCIE
13 DNI

DW WAM "REWITA" - ośrodek położony 250 m od morza, bezpośrednio nad Jeziorem
Jamno, stanowi centrum wypoczynku i integracji na terenie 9 ha, ogrodzony i zalesiony.
Zakwaterowanie Gości w eleganckich pokojach z łazienkami i TV, umeblowane hotelowo,
wyposażone w czajnik i sprzęt plażowy. Jadalnia w samodzielnym obiekcie ,
klimatyzowana. Do dyspozycji Gości: plenerowy ogród z urządzeniami aerobikowymi,
boiska sportowe, kort tenisowy, szachy plenerowe, strzelnica rekreacyjno-sportowa –
łucznictwo, zadaszona wiata grillowa, miejsce na ognisko, przystań nad jeziorem ze
sprzętem sportowo-wodnym, kuter do rejsów spacerowych po jeziorze Jamno, parking.
Ponadto salka konferencyjna, sala widowiskowo –taneczna, kawiarnia. Obiekt po
remoncie, całoroczny.
Baza zabiegowa: światłolecznictwo, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych,
hydromasaże, zabiegi laseroterapeutyczne, magnetoterapia, masaże suchemembranowe, kąpiele kwasowęglowe suche, aquawibron, krioterapia miejscowa,
elektroterapia, ultradźwięki, inhalacje, nebulizacje.
W cenie zapewniamy:
- Przejazd
- Noclegi w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
- Wyżywienie 3x dziennie (śniadanie bufet szwedzki, obiad i kolacja serwowane)
- Konsultacje lekarską i opiekę medyczną
- Opiekę pilota
- Zabiegi lecznicze 2x dziennie (poniedziałek-piątek)
- Program animacyjno - rozrywkowy pod opieką animatora
- Ubezpieczenie NNW
CENA 1.640 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla osób z wpłacających do
28 lutego 2018 r. - 40 zł
Zniżek nie łączymy.
Dopłata do pokoju 1-osobowego 200 zł/pobyt

UWAGI:
Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział
z
przyczyn
od
nas
niezależnych.
Z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd
może być odwołany. W przypadku mniejszej liczby
chętnych nastąpi zwrot zaliczki.

Przy zapisie obowiązuje
w wysokości 400 zł/os.

wpłata

zaliczki

Opłata klimatyczna we własnym zakresie ok. 1,80
zł/dziennie
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10-22.06.
2018

DARŁÓWKO

DARŁÓWKO
FREGATA
13 DNI

"Fregata"- usytuowana jest w jednej z najbardziej urokliwych miejscowości nadmorskich
Darłówko, zaledwie 250 m od plaży. Do dyspozycji Gości jest stołówka ze smacznym
i domowym wyżywieniem, świetlica, miejsce zabaw dla dzieci oraz grill. Bezpłatnie można
wypożyczyć leżaki, krzesełka plażowe, parawany, książki, gry. Na terenie obiektu istnieje
możliwość skorzystania z internetu. W Darłówku znajduje się Park Wodny „Jan„ z
basenami wypełnionymi wodą morską. Niewątpliwą atrakcją są również: rejsy statkami
wycieczkowymi po morzu, przejażdżki bajkową ciuchcią, bryczką lub tramwajem wodnym,
wypożyczalnie sprzętu sportowego i wodnego.
Cena zawiera:
• Przejazd
• Wyżywienie 3x dziennie
• Nocleg w pokojach 2-,3-,4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
• Wieczorek taneczny oraz kolację grillową
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie NNW
CENA 1 485 zł/os
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla osób wpłacających do
31.05.2018 r. - 40 zł
ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!

27.06.07.07.2018

UWAGI:
- Dopłata do pokoju 1 - osobowego 350
zł/pobyt
- Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w
wysokości 400 zł/os.
- Opłata klimatyczna we własnym zakresie
2,15 zł/dziennie.
Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany w
programie imprezy organizowanej przez nasz Oddział z
przyczyn od nas niezależnych. Z powodu
niewystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd może być
odwołany.

MIĘDZYWODZIE
z rehabilitacją

MIĘDZYWODZIE
11 DNI

CR "METAMORFOZA" - kompleks położony 150 m od plaży. Obiekt jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.
Na terenie ośrodka: jadalnia, basen odkryty z podgrzewaną wodą [3,75m x 8,25m x
1,3m], kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, rowery [wypożyczenie 6
zł/godzina], kawiarnia wyposażona w projektor, bilard, piłkarzyki.
Baza zabiegowa: krioterapia miejscowa, kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, kąpiele
perełkowe, okłady borowinowe, lampa sollux, ultradźwięki, inhalacje, diadynamik,
magnetronik, jonoforeza, masaż klasyczny, łóżko masujące, masaż wodny, fizjoterapia.
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W cenie zapewniamy:
- Przejazd
- Noclegi w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, TV, WIFI
- Wyżywienie 2x dziennie (w formie bufetu szwedzkiego)
- Konsultacje lekarską i opiekę medyczną
- Opiekę pilota
- Zabiegi lecznicze 2x dziennie (dni robocze)
- Ubezpieczenie NNW
CENA 1.720 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla osób wpłacających zaliczki
do 31 marca 2018 r. - 40 zł
ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!.

05-11.08.
2018

UWAGI:
- Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w
wysokości 400 zł/os..
Dopłata do pokoju 1-osobowego 230 zł/pobyt
Opłata klimatyczna we własnym zakresie.
Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych. Z powodu
niewystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd może być
odwołany.

BUSKO ZDRÓJ - Pobyt
wypoczynkowy połączony
z leczeniem !!!

BUSKO ZDRÓJ
7 DNI

Wczasy w Hotelu***Gromada to zdrowie i świetna zabawa!
Cena zawiera:
• przejazd
• nocleg w pokojach 2-osobowych
• wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja - posiłki serwowane)
• 12 zabiegów rehabilitacyjnych (6 x kąpiel siarczkowa lub borowinowo - węglowa
+ 6 uzupełniających - do dyspozycji lekarza w czasie badania)
• wieczorek powitalny z lampką wina
• biesiada przy grillu
• wieczór humoru i gier
• korzystanie z wypożyczalni kijów do Nordic Walking
• bezprzewodowy internet na terenie całego obiektu
• ubezpieczenie NNW
• opiekę pilota
Cena nie zawiera:
• opłaty uzdrowiskowej - 3,40 zł za dzień/osoba (cena dot. 2017 r.)
• nauki chodzenia z kijami Nordic Walking - 5 zł/osoba
• melex „Słoneczny Express” przejazd po Busku - 16 zł/1 godz.
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CENA 1 295 zł/os.

UWAGI:

Zniżka dla Członków PTTK oraz
właścicieli Karty Pabianiczanina 4%
Zniżka dla osób wpłacających do
15 kwietnia 2018 r.
25 zł
ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!

19-29.08.
2018

Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych. Z powodu
niewystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd może być
odwołany. W przypadku mniejszej liczby chętnych
nastąpi zwrot zaliczki.

MIELNO - UNIEŚCIE

MIELNO - UNIEŚCIE
11 DNI

DOM WCZASOWY DUET
Obiekt położony jest w przepięknej okolicy na mierzei - 50 m od jeziora Jamno i 300 m od
plaży. Nowoczesny, 3 – kondygnacyjny budynek. W każdym pokoju TV oraz pełen węzeł
sanitarny. Ogólnie dostępna lodówka.
Świadczenia:
- Przejazd
- Noclegi w pokojach 2 - i 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- Wyżywienie 2 x dziennie (śniadania - stół szwedzki i obiadokolacje - serwowane)
- Wieczorek integracyjny
- Opiekę pilota
- Ubezpieczenie NNW
CENA 1. 495 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla osób wpłacających do
15.05.2018 r. - 40 zł
ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!

30.08 -9.09
2018

UWAGI:
- Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w
wysokości 400 zł/os.
- Opłata klimatyczna we własnym zakresie ok.
1,80 zł/dzień Biuro PTTK zastrzega sobie możliwość
zmiany w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych. Z powodu
niewystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd może być odwołany.

ŁEBA

ŁEBA

11 DNI

Łeba to miasto, w którym nie można się nudzić. Latem czeka tu na nas mnóstwo atrakcji:
wycieczki kutrem po morzu, wyprawy po morskie ryby, rejsy po jeziorze Łebsko, zwiedzić
Kluki i Słowiński Park Narodowy z pięknymi wydmami ruchomymi. Kilka lat temu Łeba
ogłosiła się Księstwem Łebskim. Księstwo bije własne monety, produkuje kufle do piwa,
wydaje znaczki pocztowe. Ośrodek wypoczynkowy znajduje się w pobliżu lasu (ok. 100 m)
oraz plaży (ok. 300 m)
W cenie zapewniamy:
- Przejazd
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- Wyżywienie 3x dziennie (śniadanie z bufetem szwedzkim, obiad z deserem serwowany
do stolika, kolacja serwowana do stolika)
- Noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym Fregata (pokoje 2 - ,3 -, 4- osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i balkonem, pokoje wyposażone w ręczniki)
- Powitalny wieczorek taneczny z kawą i ciastem oraz muzyką na żywo / 1 porcja/osoba
- Ognisko z pieczeniem kiełbasy
- Korzystanie ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń / kawiarnia, sale telewizyjne,
tarasy na piętrach i boisk sportowych znajdujących się na terenie Ośrodka
- Ubezpieczenie NNW
- Opieka pilota
CENA 1.495 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla pozostałych osób
wpłacających zaliczkę do dnia
28.06.2018 r. - 45 zł
ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!Biuro PTTK
zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych. Z
powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń
wyjazd może być odwołany.

30.08 -9.09
2018

UWAGI:
- Dopłata do pobytu w pokoju 1-osobowym - 35
zł/doba
- Przy zapisie zaliczka 400 zł/os.
- Bezpłatne wypożyczenie kijków Nord Walking,
leżaka, parawanu, krzesełka
- Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy
śniadaniem
- Opłata klimatyczna we własnym zakresie 2
zł/dziennie (cena dot.2017 r)

SARBINOWO

SARBINOWO
11 DNI

Ośrodek Wypoczynkowy usytuowany jest na ogrodzonym 3,5 ha, dozorowanym, zielonym
terenie w odległości 80 m od morza. Pokoje typu studio 2+2. Baza noclegowa obiektu jest
o wysokim standardzie, pokoje przestronne, gustownie umeblowane i wyposażone: TV,
czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy, winda. Do dyspozycji Gości: klimatyzowana
jadalnia, czytelnia, sala dyskotekowa, plac zabaw dla dzieci, dwa boiska do piłki nożnej,
koszykówki, badmintona, tenis stołowy, bilard, wypożyczalnia rowerów, salą odnowy
biologicznej z wanną i hydromasażem, inhalacje, duży teren zielony, ogrodzony, bardzo
ładnie zagospodarowany parking.
Możliwość jazdy konnej /100 m od ośrodka/. Zabiegi lecznicze: w pobliskim ośrodku,
basen, interdyn, solux, masaże, magnetoterapia, ultradźwięki, hydromasaże, aquawibron.
Ośrodek wypoczynkowy znajduje się w pobliżu lasu (ok. 100 m) oraz plaży (ok. 300 m)
W cenie zapewniamy:
• przejazd
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie - serwowane
• noclegi w pokojach typu studio (2+2) z łazienkami i TV
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
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UWAGI:

CENA 1.495 zł/os.
Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli Karty
Pabianiczanina - 4%
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających
zaliczkę do dnia 28.06.2018 r. - 45 zł

Biuro
PTTK zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz Oddział z
przyczyn od nas niezależnych. Z powodu niewystarczającej
ilości zgłoszeń wyjazd może być odwołany.

ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!

17-23.09
2018

- Dopłata do pobytu w pokoju 1-osobowym – 200
zł/pobyt
- Przy zapisie zaliczka 400 zł/os.
- Opłata klimatyczna we własnym zakresie 1,80
zł/dziennie

LĄDEK-ZDRÓJ
Z REHABILITACJĄ

LĄDEK-ZDRÓJ
7 DNI

Sanatorium "Jubilat" 15 zabiegów leczniczych
- obiekt posiada wszystkie pokoje z balkonami. W pokoju dodatkowo: telewizor, czajnik.
W budynku znajduje się kompleksowa baza zabiegowa, jadalnia oraz kawiarenka.
Atrakcje organizowane przez uzdrowisko:
- spotkanie powitalne połączone ze słodkim poczęstunkiem
- spacer z przewodnikiem po zakątkach kurortu
- uroczysta kolacja z koncertem muzycznym w Sali Miętowej Adam
- jednorazowa kąpiel termalna w basenie "Zdrój Wojciech"
- spotkanie pożegnalne połączone ze słodkim poczęstunkiem.
- prezent od Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.
Cena obejmuje:
- Przejazd
- 6 noclegów w pokojach 2-os. z łazienkami
- wyżywienie 3x dziennie
- całodobową opiekę pielęgniarską i doraźną pomoc lekarską
- kurację pitną bez limitu
- 15 zabiegów leczniczych (hydromasaże, aquavibron, kąpiele siarkowo - borowinowe))
- opiekę pilota i ubezpieczenie NNW
CENA 1.195 zł/os.

UWAGI:

- Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina - 4%

- Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości
360 zł/os.
- Opłata klimatyczna w kwocie 3,50 zł za dobę płatna
indywidualnie na miejscu.
- Pobyt rozpoczyna się od obiadu, a kończy
śniadaniem.
- Wycieczka fakultatywna do Kłodzka : Twierdza
Kłodzko, Park Miniatur, Trasa Podziemna (ok. 92
zł/os.) przy udziale min. 20 osób

- Zniżka dla osób wpłacających do
28.06.2018 r. 25 zł

ZNIŻEK NIE ŁĄCZYMY !!!Biuro PTTK
zastrzega sobie możliwość zmiany
w programie imprezy organizowanej przez nasz
Oddział z przyczyn od nas niezależnych. Z
powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń
wyjazd może być odwołany.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
ODDZIAŁ ŁÓDZKI PTTK
I Zasady ogólne
1. PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, zwany dalej Biurem, mający siedzibę w Łodzi przy
ul. Wigury 12a jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych
z dnia 24.11.2017 wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki
województwa łódzkiego pod numerem 62.
2. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art.385 (1) KC, oraz
o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r: “Umowa o udział w imprezie turystycznej” zwana
dalej Umową, a także niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Oddział Łódzki
PTTK zwane dalej Warunkami.
II Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z ofertą zawartą
w katalogu Biura oraz, które są integralną częścią umowy. Podpisanie umowy stanowi wyrażenie zgody na
postanowienia niniejszych warunków, oraz zakres świadczeń określonych w ofercie.
2. Dane osobowe zawarte w umowie podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jednakże,
w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro
w celach marketingowych, statystycznych oraz do przesyłania materiałów informacyjnych związanych
z działalnością Łódzkiego Oddziału PTTK. W przypadku braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do
wykorzystania tych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.
III Warunki płatności
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za imprezę według
następujących zasad:
a) przy zapisie na imprezę zaliczka w wysokości 10 zł za każdy dzień trwania imprezy (płatne do 14 dni od
daty zapisu na imprezę)
b) do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestników obowiązuje wpłata 100% kosztu imprezy
c) odbiór gotówki za niezrealizowane wycieczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wycieczki
2. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstąpienie od w/w zasad dotyczących warunków płatności.
3. Brak dotrzymania w/w terminów stanowi podstawę do rozwiązania umowy i skreślenia z listy
uczestników.
IV Odpowiedzialność Biura i Klienta
1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami i ofertą imprezy zawartą
w katalogu.
2. Biuro nie odpowiada za szkody, straty i niezrealizowanie programu, wynikłe z przyczyn od niego
niezależnych: warunki atmosferyczne, strajki, inne działanie sił wyższych, na które nie ma wpływu ani Biuro,
ani jego kontrahenci.
3. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości osób w terminie do
3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy w przypadku imprezy jednodniowej, do 7 dni przed dniem
rozpoczęcia imprezy w przypadku imprezy wielodniowej (trwającej 2-6 dni) i do 21 dni przed dniem
rozpoczęcia imprezy przy imprezach trwających tydzień i dłużej. Minimalna ilość osób w przypadku imprezy
jednodniowej wynosi 15 osób, w przypadku imprezy wielodniowej wynosi 20 osób.
4. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w dowolnym terminie w przypadku zaistnienia
warunków określanych jako “siła wyższa”.
5. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora wiąże się z obowiązkiem przedstawienia
Klientowi oferty zastępczej o tym samym standardzie, chyba że Klient zgodzi się na imprezę o niższym
standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez Klienta kwot bez potrąceń, przy
czym zwrot wpłat stanowi ostateczne rozliczenie pomiędzy nim a Biurem. Wyboru jednej z dwóch
powyższych możliwości dokonuje Klient.
6. W trakcie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota lub kierownika
imprezy, oraz do przestrzegania regulaminów obiektów na terenie których się znajdzie (obiekty noclegowe,
gastronomiczne, muzealne i inne). Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika
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w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne lub planowe
realizowanie programu imprezy. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Klient, natomiast
kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób
niepełnoletnich, opiekunowie są zobowiązani w trybie natychmiastowym odebrać relegowanego uczestnika
imprezy.
7. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących
po stronie uczestnika np: rezygnacja z części lub całości programu, spóźnienia się na miejsce zbiórki,
skrócenia pobytu itp.
V Ubezpieczenie
1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro są ubezpieczenie w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na
kwotę 20 000 PLN.
2. Uczestnicy wyjazdów zagranicznych dodatkowo ubezpieczani są od Kosztów Leczenia na czas ich pobytu
poza granicami kraju.
3. Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie
nie obejmuje chorób przewlekłych.
VI Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu, reklamacje
1. Rezygnacje z udziału w imprezie przyjmuje się wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje
się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli Klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniająca warunki
uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia
i która podejmie obowiązki wynikając z tej umowy, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu
odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Biuro dokonuje zwrotu
wpłaconej na poczet udziału w wycieczce kwoty po potrąceniu poniesionych przez Biuro nakładów
i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy, oraz z odwołaniem uczestnictwa Klienta
w tej imprezie. Rezygnację należy złożyć w Biurze lub biurze agencyjnym w formie pisemnej.
3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 14 dni od daty rezygnacji
uczestnika.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w imprezie winny być składane w formie pisemnej
do Organizatora w terminie maksimum 30 dni od daty zakończenia imprezy. Brak odpowiedzi ze strony
Organizatora w terminie przekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji oznacza jej pozytywne
rozpatrzenie.
5. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub
zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
bądź uniknąć, albo siłą wyższą.
6. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach
wymienionych w pkt. 5 nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy
turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
7. Uczestnik ma prawo do odszkodowania ze strony Organizatora w przypadku nie wykonania lub
nienależytego wykonania usług w czasie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
odpowiedzialności do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie
to nie dotyczy szkód na osobie.
VII Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawa o usługach
turystycznych z dnia 24.11.2017 roku wraz z późniejszymi zmianami.
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Najczęściej zadawane pytania
Dokąd i o której godzinie wracamy z wycieczki?
Wracamy zawsze do miejsca zbiórki – na Plac Zwycięstwa. Godzina powrotu każdorazowo uzależnione jest to od
długości trasy. Staramy się jednak by z wycieczek jednodniowych wracać między godziną 18.30 a 20.00, a w
przypadku wycieczek wielodniowych między 19.30 a 21.00.
Czy wyjeżdżając mogę wsiąść do autokaru w innym miejscu niż miejsce zbiórki?
Niestety nie. W trosce o sprawne i punktualne rozpoczęcie imprezy bardzo zależy nam by wszyscy państwo stawili
się na miejscu zbiórki nie późnij niż 10 minut przed planowaną godziną odjazdu. Wyjątek od tej reguły robimy
jedynie dla osób spoza Łodzi, wymaga to jednak każdorazowego uzgodnienia.
Czy wracając mogę wysiąść wcześniej niż na Placu Zwycięstwa?
Rozumiemy jak przykro jest wracając z wycieczki przejechać tuż koło rodzinnego domu i nie mieć możliwości
wysiąść wcześniej. Musimy jednak pamiętać że autokar to nie autobus komunikacji miejskiej i zgodnie z przepisami
ma on wręcz zabronione zatrzymywania się na przystankach MPK.
Zwyczajowo staramy się by jadąc przez Łódź zatrzymać się w nie więcej niż jednym punkcie przed dotarciem na
Plac Zwycięstwa. Punkt ten każdorazowo ustalany jest przez pilota wycieczki i ogłaszany w autokarze.
Co muszę zabrać jadąc na wycieczkę jednodniową?
Poza aparatem fotograficznym, stosownym ubraniem na różne warunki atmosferyczne i wygodnym obuwiem w
którym komfortowo spędzimy cały dzień, czasem przemieszczając się pieszo w zwiedzanych miejscowościach,
najważniejszy jest dobry humor i otwartość na poznawanie świata. Warto pamiętać o prowiancie (staramy się by
każdorazowo w programie wycieczki znalazła się chwila na zakup czegoś do zjedzenia, ale niektóre odwiedzane
przez nas miejsca nie są jeszcze przygotowane na napływ turystów i ich potrzeby). Na ogromnej większości
wycieczek ponosimy także drobne koszty związane ze wstępami – o ich wysokości każdorazowo informują
pracownicy biura, treść umowy i pilot w autokarze.
Co muszę zabrać jadąc na wycieczkę wielodniową?
Wszystkich miłośników spania w śpiworach na łóżkach piętrowych musimy zmartwić – na naszych wycieczkach
tego nie zaznają. Zwyczajowo śpimy w pokojach 2-3 osobowych wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, łóżka
oczywiście posiadają kompletną pościel. Nie zawsze gwarantujemy ręczniki w pokojach, stąd prośba by pochopnie
nie usuwać ich z bagażu. Nie pocieszeni będą też miłośnicy konserw turystycznych i paprykarzu. W cenie wycieczki
wliczone są obiadokolacje i śniadania, codziennie jest tez chwila czasu wolnego by kupić coś sobie w porze
obiadowej. Posiłki podczas wycieczki rozpoczynamy obiadokolacją pierwszego dnia i kończymy śniadaniem dnia
ostatniego, warto więc pamiętać o prowiancie na pierwszy dzień podróży. Na wielodniową wycieczkę koniecznie
trzeba zabrać również stosowny zapas stale przyjmowanych leków (oraz solidna porcję uśmiechu i apetytu na
przygodę).
Jak zapisać się na wycieczkę?
osobiście – w siedzibie Biura (ul. Wigury 12 a) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00
telefonicznie – pod numerem telefonu (42) 636-15-09 w godzinach pracy Biura
droga mailową – pisząc na adres e-mail: pttk.lodz@wp.pl
NOWOŚĆ!!! – przez nasza stronę internetową www.lodz.pttk.pl – możliwość samodzielnego zapisu i wydruku
umowy będzie funkcjonować od 15 marca 2018.
W każdym z przypadków prosić będziemy państwa o dane do ubezpieczenia każdej z zapisywanych osób (imię
i nazwisko, data urodzenia, sporadycznie nr PESEL), numer telefonu kontaktowego (najlepiej numer telefonu
komórkowego co przyda się pilotowi podczas wycieczki), wpłatę zaliczki (jej wysokość uzależniona jest od ceny
imprezy), a najpóźniej na 2 tygodnie przed datą wyjazdu dokonanie pełnej wpłaty. Wpłat dokonywać można
gotówką lub przelewem (nr naszego konta: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001). Niestety nie przyjmujemy wpłat
za pomocą kart płatniczych, ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wpłacania należności za wycieczkę
u pilota w autokarze.
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