23.02.2019

NAJKRÓTSZE PASMA GÓRSKIE
W POLSCE, CZYLI GÓRSKIE
PRZEDMIEŚCIA KIELC Z ŻYWĄ
LEKCJĄ GEOMORFOLOGII

09.03.2019

PLACE WARSZAWY
CZYLI WARSZAWA
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 54

ZAMEK KRÓLEWSKI,
ZNANE
WARSZAWSKIE PLACE
I POMNIKI,
GRÓB NIEZNANEGO
ŻOŁNIERZA

Wielkie i piękne miasta Europy przeciągają strojnymi ulicami, pięknie zakomponowanymi parkami, często spacerowymi nabrzeżami rzek, których brzegi spinają
wspaniałe mosty. Niepowtarzalną atmosferę wielu miast tworzą także ich place
i tym właśnie tropem udamy się na zwiedzanie Stolicy.
PROGRAM IMPREZY
Warszawa – wędrówka szlakiem najsłynniejszych placów położonych w sercu miasta:
Plac Trzech Krzyży, Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji, Plac Piłsudskiego, Plac Teatralny,
Plac Bankowy, Plac Zamkowy ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego, każdy otoczony,
lub wypełniony najsłynniejszymi zabytkami będącymi swoistymi ikonami Stolicy.
Zobaczymy m.in. zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz dwa nowe
obiekty przy placu – Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej i pomnik L. Kaczyńskiego,
odwiedzimy Zamek Królewski i obejrzymy najstarszy świecki pomnik w kraju – słynną
kolumnę Zygmunta, zatrzymamy się przed majestatycznym gmachem Teatru
Narodowego, a także zajrzymy do wnętrza kilku świątyń jakie wzniesiono
w eksponowanych pierzejach niektórych placów;
CENA:
89.00
UWAGI:
dla członków PTTK

84.00

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 37 zł (bilety normalne) lub 27 zł (bilety ulgowe)

WYJAZD:
GODZ 8.00

16.03.2019

BRAMA DO JURY
KRAKOWSKO –
CZĘSTOCHOWSKIEJ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 55

Z WIELKIM POETĄ W TLE

16.03.2019

PRZEZ FILMOWY PIOTRKÓW
DO BOGUSŁAWIC I
WOLBORZA

PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI,
BOGUSŁAWICE,
WOLBÓRZ

Piotrków Trybunalski dzięki swej historycznej zabudowie udzielił gościny nie jednej
ekipie filmowej. Wędrówka śladami plenerów ze znanych obrazów filmowych,
podczas której nie ominiemy najważniejszych zabytków Polskiej Stolicy
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Parlamentaryzmu. Stanie się to przyczynkiem do odwiedzin jednego z najciekawszych miast naszego regionu.
PROGRAM IMPREZY
Piotrków Trybunalski – spacer po piotrkowskim Starym Mieście śladami filmowej
kariery miasta. Szukając plenerów z filmów „Ewa chce spać”, „Va Banqe” czy ostatnio
kręconej „Bitwy Warszawskiej” w reż. J. Hoffmana dotrzemy na rynek ze
średniowiecznym pręgierzem, do gotyckiego kościoła farnego p.w. św. Jakuba,
a także obejrzymy dwie znakomicie zrekonstruowane synagogi oraz odwiedzimy
zamek królewski (obecnie siedziba muzeum);
Bogusławice – stadnina ogierów – możliwość podejrzenia hodowli rumaków,
zwiedzanie terenów gospodarczych i stajni;
Wolbórz – unikalne na skalę województwa Muzeum Strażackie (zwiedzanie), pałac
biskupów kujawskich (tych którzy władali średniowieczną Łodzią!) – obecnie szkoła,
gotycko – barokowa kolegiata św. Mikołaja;
CENA:
79.00
UWAGI:
dla członków PTTK

74.00

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20 zł (bilety normalne i ulgowe)

WYJAZD:
GODZ 8.00

23.03.2019

PODZIEMNE GÓRY CZYLI
NAJNOWSZY POLSKI WPIS
NA LIŚCIE UNESCO

TARNOWSKIE GÓRY,
SZTOLNIA CZARNEGO
PSTRĄGA,
ZABYTKOWA
KOPELNIA SREBRA,

W dawnej polszczyźnie słowo „góra” paradoksalnie oznaczało kopalnię i do takiego
właśnie, górniczego miasta się udamy. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że wydobywano
tu cenne kruszce jakim były w dobie średniowiecza ołów i srebro, możemy
spodziewać się miasta dostatniego i okazałego.
PROGRAM IMPREZY
Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga, najdłuższa w Polsce zalana wodą
podziemna trasa turystyczna,
Zabytkowa Kopalnia Srebra ze skansenem maszyn parowych. Oba obiekty to
najnowsze polskie wpisy na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale Tarnowskie
Góry to nie tylko kopalnie, odwiedzimy także centrum miasta z XVIII wiecznym
kościołem ewangelickim Zbawiciela i kościołem farnym pw. Św. Piotra i Pawła, jego
najstarsze elementy pochodzą z XVI w. Jak na bogate górnicze miasto przystało jest tu
także monumentalny eklektyczny ratusz z końca XIX w. wraz z zabudową rynku.
Zwieńczeniem zwiedzania rynku będzie wizyta w XVI-wiecznej renesansowej kamienicy ze znakomicie zachowanymi polichromowanymi stropami, przed wiekami gościli
tu m.in. cesarzowa austriacka Eleonora Gonzaga i królowie polscy – Jan III Sobieski,
August II Mocny i August III.
CENA:
89.00
dla członków PTTK
UWAGI:
84.00 Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 65 zł (bilety normalne) lub 53 zł (bilety ulgowe)
WYJAZD:GODZ 7.00
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29.03.2019
PIĄTEK

WARSZAWA – WIZYTA
BARDZO OFICJALNA

BELWEDER,
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
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.
Belweder - położony na peryferiach Parku Łazienkowskiego pałac związany z najważniejszymi postaciami polskiej polityki od końca XVIII w. po dzień dzisiejszy nadal w
gestii Kancelarii Prezydenta RP (zwiedzanie wnętrz)
Spacer po Parku Łazienkowskim - salonie stolicy od czasów Która Stanisława Augusta
Poniatowskiego;
Stadion Narodowy – jako rezydencja polskiego sportu narodowego musiał znaleźć się
w programie tej wycieczki w roku mistrzostw świata w piłce nożnej;
CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

30-31.03.
2019

UWAGI:
przy zapisie konieczne podanie nr PESEL
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 25 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)

KRAKÓW JAK Z BAJKI

KRAKÓW,
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, obiektów o wyjątkowym
znaczeniu historycznym i artystycznym a także do cudu natury, wykonanego ludzką
ręką 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. Wejdziemy do kościoła
Mariackiego by obejrzeć monumentalny ołtarz autorstwa Wita Stwosza. Dotrzemy aż
pod mury wawelskiej rezydencji, by przespacerować się po reprezentacyjnych
komnatach królewskich wawelskiego zamku, odwiedzimy wnętrze tamtejszej katedry
by w jej podziemiach zadumać się przy grobach królów i najważniejszych synów
Polski. 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
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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.
Kopalnia jest dziś świadectwem wielowiekowej tradycji oraz kunsztu górników
artystów pracujących w tym miejscu od pokoleń. Od lat jest wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzimy Muzeum Żup Krakowskich w
wielickim zamku, który od XIII w. był siedzibą zarządu żup solnych.
CENA: 284.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 135 zł (bilety normalne) lub 105 zł (bilety ulgowe)
NOCLEGI: KRAKÓW

05-07.04.
2019

GÓRAMI DOOKOŁA BIELSKA
– BIAŁEJ

05-07.04.
2019

DOOKOŁA ŹRÓDEŁ WISŁY BESKID ŚLĄSKI ZNANY
I NIEZNANY

dla członków PTTK

274.00

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 56

WISŁA,
KONIAKÓW,
ŻYWIEC,
BYSTRA ŚlĄSKA,
PSZCZYNA

Zapraszamy na wycieczkę słynną Beskidzka Pętlą – trasą turystyczną poprowadzoną
śmiałymi serpentynami dookoła Masywu Baraniej Góry, ze stoków której spływają
wody Królowej Polskich Rzek. Jak paciorki na łańcuszek nanizane są na nią takie
niezwykłe atrakcje jak Wisła z Muzeum Beskidzkim i licznymi pamiątkami świetności
Adama Małysza, Żywiec z Zamkiem Habsburgów i niemal 200-letnim browarem,
uzupełnieniem tej kolekcji będzie słynący koronkami Koniaków i Bystra z domem,
pracownią malarskiego piewcy tych terenów, Juliana Fałata. Wisienką na torcie będą
odwiedziny w prześwietnej rezydencji Von Pless`ów w Pszczynie otoczonej
imponującym parkiem.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Wisła – jeden z najsłynniejszych beskidzkich kurortów, Muzeum Beskidzkie
z niewielkim skansenem, miejsce gdzie w pigułce zdobędziemy wiedzę o kulturze
ludu tych ziem. Wędrując śladami najsłynniejszego mieszkańca Wisły przełomu XX i
XXI w. dotrzemy do Muzeum Trofeów Adama Małysza, oraz zwiedzimy skocznię
narciarską im. A. Małysza na Malince. Jeśli krążymy wokół źródeł Wisły musimy
odwiedzić także pomnik Królowej Polskich Rzek.
Dzień II
Koniaków – Muzeum Koronki, Izba Pamięci Marii Gwarek ze słynnymi stringami ;
Jaworzynka Trzycatek – wizyta w punkcie trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji;
Żywiec – miasto Habsburgów z imponującym renesansowym zamkiem, pałacem
klasycystycznym z końca XIX w, Park Miniatur posiadłości Habsburgów w pałacowym
parku, konkatedra z renesansową loggią, wizyta w słynnym żywieckim browarze!
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Bystra Śląska – wizyta w Fałatówce, domu-pracowni Juliana Fałata, jednego z najsłynniejszych polskich akwarelistów, kochającym Beskid Śląski i przelewającym to
uczucie na tworzone obrazy;
Dzień III
Pszczyna - wyjątkowy neobarokowy zespół pałacowo-parkowy z XIX w. z fantastyczną
kolekcją luster, kompletnie wyposażony pałac związany m.in. z legendarną postacią
Księżnej Daisy von Pless, otoczony malowniczym parkiem z jednej strony i uroczym
rynkiem pszczyńskim z drugiej, zagroda pokazowa żubrów, jeden z ważniejszych
w kraju banków ich genów, który przyczynił się do uratowania gatunku na skalę
całego świata!
CENA:

439.00

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

07.04.2019
NIEDZIELA

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 110 zł (bilety normalne) lub 95 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Wisła

REZYDENCJE
MAZOWIECKICH RUBIEŻY

WALEWICE,
OPORÓW,
SANNIKI

Z KONCERTEM CHOPINOWSKIM

Zapraszamy do wędrówki szlakiem prześwietnych rezydencji, które otrzymawszy swe
drugie życie nadal olśniewają swą historią i współczesnością, miejsca romantycznych
uniesień Napoleona i Marii Walewskiej…
PROGRAM IMPREZY
Walewice – klasycystyczne założenie pałacowo - parkowe typu palladiańskiego,
miejsce narodzenia syna Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, jedna
z większych stadnin koni w województwie;
Oporów - najpiękniejszy zamek województwa, gotycka rezydencja z XV w. z ekspozycją wnętrz, otoczona fosą i parkiem krajobrazowym;
Sanniki - zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina, w którego skład wchodzi
neoklasycystyczny pałac (m.in. polichromie i fortepian z czasów bytności Chopina),
oraz niespełna 10-hektarowy park. Zapraszamy na koncert fortepianowy, utwory F.
Chopina zagra Bogdan Hołownia, swym śpiewem koncert uświetni Magdalena
Warzecha. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Obrazy i rysunki”
Franciszka Maśluszczaka;
CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)
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13.04.2019

WROCŁAW DLA
POCZĄTKUJĄCYCH

PANORAMA
RACŁAWICKA,
OSTRÓW TUMSKI,
REJS SPACEROWY
ODRĄ

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 - dla wielu osób pierwsze skojarzenie z Wrocławiem to
monumentalne dzieło malarskie gloryfikujące heroizm powstańców kościuszkowskich;
Ostów Tumski - odwiedzimy archikatedrę p.w. św. Jana Chrzciciela (ze zwiedzaniem
wyjątkowych kaplic świątyni, przespacerujemy się uliczkami tej przesyconej
zabytkami sakralnymi części miasta;
Serce miasta to wyjątkowych rozmiarów rynek ze słynnym gotyckim ratuszem
i wianuszkiem kamienic. Perłą sztuki barokowej jest Aula Leopoldina – reprezentacyjna auta Uniwersytetu Wrocławskiego, jedno z kilku wnętrz udostępnionych do
zwiedzania w zabytkowym gmachu;
rejs spacerowy Odrą – możliwość podsumowania wycieczki i obejrzenia znanych już
obiektów w perspektywy tak ważnej w pejzażu miasta rzeki;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

13-14.04.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 70 zł (bilety normalne) lub 55 zł (bilety ulgowe)

NA KONKURS PALM
WIELKANOCNYCH Z WIZYTĄ
W MALOWANYCH CHATACH

ZALIPIE,
TARNÓW,
LIPNICA,
MUROWANA

W Niedzielę Palmową wszystkie serwisy informacyjne zawierają relację z konkursu
palm w Lipnicy Murowanej – nie sposób byłoby nie odwiedzić tego malowniczego
miasteczka, zwłaszcza, że i na trasie jest co zobaczyć. Nocować przyjdzie nam w
Tarnowie, prastarym grodzie obfitującym w zabytki wielu epok i kultur (w tym
żydowskiej i romskiej). Gwoździem programu będzie jednak wizyta w Lipnicy
Murowanej i możliwość podziwiania konkursu na najwyższą i najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną.
PROGRAM IMPREZY
Zalipie – niezwykłe malowane w kwieciste wzory chaty z najpiękniejszą należącą do
rodziny Curyłów (malowanie obejmuje także wyposażenie domów, jak i np.
przydrożne kapliczki)
Tarnów – zabudowa Starego Miasta z renesansowym ratuszem, gotycka katedra p.w.
NMP ze wspaniałymi manierystycznymi nagrobkami rodu Tarnowskich, dom
kanoniczy – dziś przebogate Muzeum Diecezjalne, mauzoleum gen. Józefa Bema,
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bima – niezwykła pamiątka po tarnowskiej synagodze;
Lipnica Murowana – podcieniowa, drewniana, małomiasteczkowa zabudowa wokół
malowniczego rynku, gotycki drewniany kościół pw. Św. Świerada, wpisany na listę
UNESCO, możliwość podziwiania konkursu najpiękniejszych Palm Wielkanocnych;
Nowy Wiśnicz - najlepszy w Polsce przykład „palazzo in forteca” z przełomu gotyku
i renesansu, rezydencja łącząca cechy obronne z reprezentacyjnymi. Stale
podnoszony z ruiny pałac dziś szczyci się już piękne wyposażonymi wnętrzami,
miejsce licznych imprez historycznych;.
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

27.04.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 30 zł (bilety normalne) lub 24 zł (bilety ulgowe)
NOCLEGI: Tarnów

ZIEMIA ŁOWICKA – PERŁA
POLSKIEGO FOLKLORU

ARKADIA, NIEBORÓW,
ŁOWICZ,
SROMÓW

To co dla Łodzian bliskie i oczywiste, dla wielu stanowi wizytówkę polskiego folkloru.
Wycieczka do dawnego Księstwa Łowickiego to zanurzenie się w skarbnicy polskich
tradycji ludowych, zdobnictwa, specyficznego budownictwa czy ciągle uprawianej
ludowej rzeźby. O olbrzymiej różnorodności tego terenu niech jednak świadczy
możliwość odwiedzenia imponującego założenia parkowo – pałacowego Radziwiłłów
w Arkadii i Nieborowie.
PROGRAM IMPREZY
Arkadia – wyjątkowy na skalę Polski park romantyczny z odwołującą się do
antycznych i średniowiecznych tradycji małą architekturą z charakterystycznym
„rzymskim” akweduktem nostalgiczną świątynią Diany;
Nieborów – pałac barokowy i piękny park z jednym z pierwszych w kraju okazów
platana – jedna z ulubionych rezydencji rodziny Radziwiłłów, miejsce ekspozycji m.in.
zbiorów majoliki z lokalnej manufaktury (pałac znany także z kultowej ekranizacji
„Akademii Pana Kleksa”);
Łowicz - Stary Rynek z barokową bazyliką katedralną - nazywana Mazowieckim
Wawelem stała się miejscem spoczynku licznych arcybiskupów gnieźnieńskich
i prymasów Polski, trójkątny Rynek Nowego Miasta (unikat na skalę kraju!), dawne
kolegium oo. Pijarów z Oddziałem Muzeum Narodowego i niewielkim skansenem
prezentującym kulturę materialną Księżaków
Sromów - ekspozycja ruchomych ludowych szopek i scen rodzajowych u rodziny
Brzozowskich, piewców tradycji Ziemi Łowickiej. Będzie możliwość zakupów
regionalnych pamiątek.
CENA:

79.00

dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 50 zł (bilety normalne) lub 40 zł (bilety ulgowe)
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27-28.04.
2019

DO MIEDZIOWEJ STOLICY
PO SKARBY CYSTERSÓW

LEGNICA,
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, to pod Legnicą zatrzymano nawałę tatarską 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 historia 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) – jego ogrom nie pozwala na zakończenie prac remontowych w
najbliższym czasie, ale pierwsze efekty już są – i to jakie!;
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;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

01-05.05.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 25 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Legnica

SZLAKIEM REZYDENCJI
PODKARPACIA

BARANÓW,
PRZEMYŚL,
KRASICZYN,
PRZEWORSK

Południowo- wschodni kraniec naszego kraju to prawdziwa skarbnica pamiątek po
czasach jego świetności. Mozaika kulturowa obecna tu niemal od zawsze odcisnęła
swoje piętno na zabytkach i kulturze tych ziem. Okrasą niech będą romantyczne
krajobrazy Pogórza Przemyskiego.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Baranów Sandomierski – znakomicie zachowany manierystyczny zamek z przełomu
XVI i XVII w., dziś hotel i muzeum wnętrz;
II Dzień
Przemyśl – miasto trzech wyznań - katolickiego (katedra p.w. św. Jana Chrzciciela
z XV w.),grekokatolickiego (sobór katedralny w dawnym zespole klasztornym oo.
Jezuitów), i prawosławnego (m.in. cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy) wyrastające
z doliny majestatycznie wijącego się Sanu,
Muzeum Narodowe w nowoczesnym budynku o imponującym zbiorze ikon
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i pamiątek po działaniach I wojny światowej w rejonie Twierdzy Przemyśl, Wieża
Zegarowa z unikalnym Muzeum Dzwonów i Fajek odwołujące się do słynnej
przemyskiej rodziny ludwisarzy Felczyńskich i do garnizonowej przeszłości miasta,
ruiny zamku z XVII w. otoczone parkiem, wjazd wyciągiem krzesełkowym na górujący
nad miastem Kopiec Tatarski.
Krasiczyn – renesansowy zamek rodu Krasickich otoczony wspaniałym parkiem
krajobrazowym, jedne z największych powierzchniowo sgraffito w kraju, od lat
uznawany za perłę polskiego renesansu!
III Dzień
Bolestraszyce – niezwykłe arboretum prezentujące liczne kolekcje roślin, także tych
z pogranicza stref klimatu kontynentalnego i o cechach oceanicznych, przykład
pięknie wkomponowanych założeń wodnych w egzotyczną zieleń;
Żurawica – jeden z fortów Twierdzy Przemyśl (jednej z najpotężniejszych na początku
XX w. w Europie),ekspozycja muzealna , szansa poznania realiów ciężkiej służby
wojskowej w fortecznych formacjach, a wszystko w klimacie odsyłającym do czasów
Dobrego Wojaka Szwejka;
Kalwaria Pacławska – jedno z najstarszych założeń kalwaryjskich w kraju, fundowane
przez przodków komediopisarza A. Fredry, dziś pod opieką oo. Franciszkanów.
Barokowa świątynia, wieniec kaplic, oraz cudowne źródło, jego woda to obowiązkowa
pamiątka z tego miejsca;
Posada Rybotycka – wyjątkowej konstrukcji murowana cerkiew obronna, jedna
z najstarszych w kraju – świadectwo dawnej świetności Rybotycz (zwiedzanie
z zewnątrz, wnętrze w trakcie remontu);
IV Dzień
Jarosław – warowny renesansowy zespół klasztorny ss. Bernardynek z XVII w.,
renesansowa kamienica Orsetich z trasą podziemną pod Rynkiem, stanowiące
pamiątkę po kupieckich tradycjach miasta;
Przeworsk – klasycystyczny pałac z XIX w. z Muzeum Regionalnym i Muzeum
Pożarnictwa, kościół oo. Bożogrobców z wierną kopia Grobu Pańskiego z Jerozolimy;
Zarzecze – klasycystyczno – romantyczny pałac rodu Dzieduszyckich (początek XIX w.),
muzeum wnętrz i historii Dzieduszyckich;
Pruchnik – urokliwe miasteczko z pochyłym rynkiem i drewnianą zabudową
małomiasteczkową, domy podcieniowe z XIX w.;
V Dzień
Sieniawa – otoczony parkiem barokowy pałac Czartoryskich, dziś w znakomitym
stanie czeka na gości hotelowych, przed dwiema dekadami straż pożarna ćwiczyła na
nim gaszenie pożarów! ;
Leżajsk – barokowy zespół klasztorny Bernardynów z 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;
CENA: 699.00
dla członków PTTK

674.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 160 zł (bilety normalne) lub 110 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Przemyśl
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04.05.2019

WARSZAWSKIE NOWE MIASTO
Z POKAZEM FONTANNY
MULTIMEDIALNEJ

MUZEUM
M.SKŁODOWSKIEJ
CURIE,
TAŃCZĄCE FONTANNY

Od kilku lat przypatrujemy się bliżej kolejnym warszawskim dzielnicom lub ich
fragmentom. W tym roku przyszedł czas na Nowe Miasto. Gdy w XIV wieku opasana
murami Warszawa stała się zbyt ciasna powstał nowy twór w jej bezpośrednim
sąsiedztwie, co zaowocowało uformowaniem się osobnego rynku, zespołu obiektów
sakralnych i rezydencjonalnych. Współczesność dodała dotkliwie zranionej w czasie II
wojny światowej części miasta także nowe obiekty z multimedialną fontanną na czele.
PROGRAM IMPREZY
Spacer zaczniemy od serca każdego średniowiecznego miasta jakim był rynek. Nie
brak tu nowomiejskiego ratusza, a także imponującej świątyni p.w. św. Kazimierza o
XVII – wiecznej genezie i tragicznej II-wojennej historii. Architektoniczna perełką
Nowego Miasta jest także gotycki kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
jedna
z najstarszych świątyń całej Warszawy. Przespacerujemy się ul. Miodową by obejrzeć
znajdujące się przy niej pałace, Kościół oo. Kapucynów (pierwszy z odbudowanych w
Warszawie po II wojnie światowej. Do dziś spoczywa tu serce Króla Jana III
Sobieskiego.
Odwiedzimy muzeum poświęcone Marii Skłodowskiej Curie mieszczące się
w zabytkowej kamienicy Łyszkiewiczów. Meandrując wzdłuż granic ze Starym
Miastem odwiedzimy słynny Warszawski Barbakan, a także jedną z trzech
warszawskich katedr katolickich – nasz wybór padł a najrzadziej odwiedzaną Katedrę
Polową Wojska Polskiego. Przespacerujemy się alejkami Parku R. Traugutta by dotrzeć
do Królewskiego Zdroju. Korzystając z okazji przejdziemy także odnowionym
fragmentem bulwarów nadwiślańskich, z zewnątrz obejrzymy pilnie strzeżoną
Wytwórnię Papierów Wartościowych. Temat wody będziemy kontynuować podczas
wieczornego pokazu typu światło i dźwięk w jednym z największych w kraju zespołów
”tańczących fontann”.
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 11.00

11.05.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20 zł (bilety normalne) lub 15 zł (bilety ulgowe)
POWRÓT OK. GODZ 23.30

KÓRNIK I ROGALIN –
NIEZWYKŁE REZYDENCJE,
NIEZWYKŁYCH RODÓW, OTOCZONE
NIEZWYKŁYMI PARKAMI

KÓRNIK,
ROGALIN

Dwie słynne wielkopolskie rezydencje, dwa niezwykłe założenia ogrodowe, każda z sal
i alejek przesiąknięte historią nie tylko regionu i rodów, które rezydencje tworzyły,
ale często także całego kraju. Oba obiekty na równi mogą poszczycić się kolekcjami
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sztuki eksponowanymi w okazałych salach pałacowych, jak i perłami wielkopolskiej
przyrody zdobiącymi rozległe założenia parkowe otaczające.
PROGRAM IMPREZY
Rogalin - rokokowo-klasycystyczny zespół pałacowy z XVIII/XIX w. – obecnie Oddział
Muzeum Narodowego w Poznaniu, w otoczeniu rezydencji imponująca kolekcja
starych dębów z Lechem, Czechem i Rusem na czele;
Kórnik - rezydencja rodów Górków i Działyńskich – obiekt o wielowiekowej historii,
ale XIX wiecznym kształcie nawiązującym do angielskich rezydencji, a nawet
fragmentami porównywany do sztuki budownictwa rodem z Indii. W otoczeniu
pałacu piękny park ze słynnym kórnickim arboretum.
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

11-12.05.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 60 zł (bilety normalne) lub 45 zł (bilety ulgowe)

BIAŁYSTOK DLA CIEKAWYCH

BIAŁYSTOK,
TYKOCIN

Zazwyczaj stolica województwa podlaskiego stanowiła okrasę naszych wielodniowych
programów, jednak gdy tylko „przybliżyła” się do Łodzi dzięki trasie ekspresowej, nie
sposób było nie zainteresować się jej szczegółami. Zapraszamy na dwudniowy wypad
pozwalający nieco bliżej przyjrzeć się wielokulturowej tradycji Białegostoku
współtworzonej przez ród Branickich.
PROGRAM IMPREZY
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 zespół katedralny z najstarszym murowanym zabytkiem miasta). Dla
pełni wizerunku miasta nieodzowne wydaje się odwiedzenie prawosławnego soboru
katedralnego p.w. św. Mikołaja, a także dominanty w pejzażu miasta jakim jest
wzniesienie św. Rocha z imponującą bazyliką pod tym samym wezwaniem.
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – w jego malowniczym dworku zgromadzono
pamiątki po artyście specjalizującym się m.in. w rzeźbiarskich portretach wielkich
Polaków. Jest tu także spora kolekcja jego prac.
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.
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 50 zł (bilety normalne) lub 35 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Białystok
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17-19.05.
2019

DOLINA RZEKI KRUTYNI
Z LĄDU I WODY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 57

17-19.05.
2019

ZIEMIA WAŁBRZYSKA –

WEAŁBRZYCH,
SZCZAWNO ZDRÓJ,
LUBIECHÓW,
KSIĄŻ,
KRZESZÓW

ZAMKI, KLASZTORY
I KOPALNIE

Wałbrzych to miasto które do nie dawna nie miało najlepszej opinii, często jednak
zapominano, że jest to bardzo rozległe, a przez to zróżnicowane miasto. Nie
opuszczając jego administracyjnych granic odwiedzimy jedno z piękniejszych
uzdrowisk Dolnego Śląska, Szczawno Zdrój, strzelające feerią barw kwitnących azalii
założenie rezydencjonalne w Książu. Odwiedzimy „młodszą siostrę” naszej
Manufaktury, tzw. Starą Kopalnię w Wałbrzychu, która będąc dziś mekką artystów
ciągle przypomina o górniczej przeszłości tego regionu.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Strzegom – kamienna Bazylika Kolegiacka Świętych Apostołów Piotra i Pawła
z XIV w., jeden z największych kościołów na Dolnym Śląsku, jako perła gotyku
wpisany na listę Zabytków Historii;
Wałbrzych – stolica Zagłębia Wałbrzyskiego, Muzeum Wałbrzyskie z przebogatą
kolekcją ceramiki głównie z XIX w. manufaktur wałbrzyskich. Wszystko w pałacu rodu
Albertich (także ciekawa kolekcja malarstwa czołowych polskich artystów różnych
epok, oraz zbiory geologiczne z regionu),
Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” - zrewitalizowana XVIII w kopalnia – dziś
m.in. galeria i Muzeum Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego, spacer po oryginalnym
założeniu staromiejskim;
II Dzień
Szczawno Zdrój – ukochany kurort H. Wieniawskiego, imponująca hala spacerowa
pamiętająca jego skrzypcowe popisy, park zdrojowy wkomponowany w przyrodę Gór
Wałbrzyskich. Możliwość skosztowania miejscowych wód mineralnych w zabytkowej
pijalni z XIX w. oraz spacer uliczkami uzdrowiska. Wizyta przy najznamienitszych jego
obiektach z teatrem zdrojowym i monumentalnym dawnym Hotelem Grand;
Książ - zamek Hochbergów z XVI w. - imponujące założenia obronno –
rezydencjonalne trzecie co do wielkości w Polsce po Malborku i Wawelu. Kompleks
jedenastu ogrodów rozłożonych na zamkowych tarasach oraz wizyta w dawnych
stajniach książęcych kultywujących tradycje jako stadnina ogierów. Spacer po parku
krajobrazowym otaczającym założenie zamkowe w maju rozkwiecone kwitnącymi
rododendronami i azaliami;
Lubiechów – uzupełnienie kompleksu zamkowego w Książu. Piękne książęce
palmiarnie z przełomu XIX i XX w. zdobione tufami wulkanicznymi, a przede
wszystkim ponad 250 gatunkami roślin z całego świata;
III Dzień
Krzeszów – imponujący barokowy zespół opactwa pocysterskiego z XVII w.- skarbnica
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malarstwa barokowego (wnętrze kościoła św. Józefa pokryte freskami, wspaniałe
wyposażenie kościoła opackiego, kaplica – Mauzoleum Piastów świdnickich);
Chełmsko Śląskie – dziś wieś, ale o wspaniale zachowanym układzie urbanistycznym
z czasów posiadania praw miejskich (m.in. rynek z podcieniowymi kamienicami,
d. ratusz, monumentalny kościół pw. Świętej Rodziny), słynny zespół 11 drewnianych
domów tkaczy „Dwunastu Apostołów”;
CENA: 439.00
dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

19.05.2019
NIEDZIELA

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 75 zł (bilety normalne) lub 55 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Wałbrzych

PACHNĄCY AZALIAMI ROGÓW
I BLISKI CHOĆ MAŁO ZNANY PARK

KRAJOBRAZOWY
WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

ROGÓW,
JEŻÓW,
NIESUŁKÓW,
DOBRA,
STARE SKOSZEWY,
BYSZEWY

Wycieczka do nieodległego Rogowa połączona ze zwiedzaniem tamtejszego
arboretum i przejażdżką Rogowską Kolejką Wąskotorową. Dopełnieniem poznawczym
będzie autokarowa włóczęga po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
PROGRAM IMPREZY
Rogów – arboretum i alpinarium prezentujące okazy drzew i krzewów z różnych stron
świata, przebogata kolekcja azalii zaskakujących kształtami i kolorami, Muzeum Lasu
i Drewna, skansen kolejek wąskotorowych – pamiątka z wielkiej Operacji Łódzkiej
z czasów I wojny światowej – dziś coraz popularniejsza atrakcja Rogowa, wycieczka
kolejką wąskotorową do Jeżowa i z powrotem połączona z krótkim ogniskiem;
Uzupełnieniem programu będzie zwiedzanie sąsiadującego z aglomeracją łódzką
Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich – odwiedzimy najcenniejsze zabytki na
jego terenie, podróżując po nim autokarem zapoznamy się ze specyfiką jego
polodowcowego krajobrazu i walorów przyrodniczych. Naszym celem stanie się:
Niesułków z drewnianym kościołem p.w. św. Wojciecha z końca XVII w,
Dobra z neogotyckim kościołem Mariawitów – wyznania chrześcijańskiego którego
kilka świątyń odnaleźć można w rejonie Strykowa i Łodzi,
Stare Skoszewy z najważniejszym sanktuarium maryjnym tego terenu i pradawnym
grodziskiem pierścieniowym zachowanym w znakomitym stanie do naszych czasów;
Byszewy z klasycystycznym dworem związanym z postacią Jarosława Iwaszkiewicza,
otoczony parkiem podworskim z monumentalnymi okazami starych drzew;
Poćwiardówka z jednym z lepiej zachowanych cmentarzy z I wojny światowej
upamiętniających wielką Operację Łódzką z jesieni 1914 roku.
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 40 zł (bilety normalne) lub 30 zł (bilety ulgowe)
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23-26.05.
2019

SZLAKIEM ZDROJÓW I
ZABYTKÓW Z LISTY UNESCO

PO POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ STRONIE
POPRADU

KRYNICA ZDRÓJ,
MUSZYNA,
LEWOCZA,
BARDEJÓW,
PIWNICZNA

Wydaje się, że każdy z tych czterech dni wycieczki mógłby stanowić trzon jakiegoś
odrębnego programu, niemal codziennie docierać będziemy do najcenniejszych
zabytków tej części Starego Kontynentu, o czym świadczyć będą koleje wpisy na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Finałem całej podróży będzie spływ tratwami
transgranicznym Popradem – szansa na kontakt z przyrodą i żywą kultura popradzkich
flisaków.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Krynica Zdrój – zabudowa uzdrowiskowa z XIX i XX w. w stylu szwajcarskim, muzeum
najsłynniejszego łemkowskiego malarza – Nikifora Krynickiego, wizyta w pijalni wód
mineralnych;
Powroźnik – najstarsza drewniana cerkiew w polskich Beskidach – grekokatolicka
świątynia pw. św. Jakuba z 1600 r.(wpisana na listę UNESCO);
Muszyna – miejscowość uzdrowiskowa z licznymi ujęciami wód mineralnych, ruiny
zamku biskupów krakowskich, dwór starostów muszyńskich z XIX w, barokowy kościół
obronny pw. św. Józefa z XVIII w., spacery po dostępnym całą dobę Parku
Sensorycznym czarującym feerią barw, zapachów i faktur żyjących tam roślin;
II Dzień
Lewocza – zabytkowy zespół Starego Miasta w okowach murów obronnych (wpisany
na listę UNESCO) z gotyckim kościołem farnym pw. św. Jakuba (jeden
z największych na Słowacji), gotycko - renesansowym ratuszem z XV/XVI w. zespół
zabytkowych kamienic mieszczańskich Starego Miasta, starym i nowym kościołem oo.
Franciszkanów Minorytów, Kamienica Mistrza Pawła z Lewoczy – dziś muzeum
poświęcone słynnemu rzeźbiarzowi epoki gotyku;
Spiski Hrad – ruiny zabytkowego kompleksu zamkowego z przełomu XI i XII w. jeden z
największych tego typu w środkowej Europie , ok 4 ha powierzchni, wpisany na listę
UNESCO;
Spiska Kapituła – siedziba biskupów Spisza (zwana Słowackim Watykanem)
z późnoromańską katedrą pw. Św. Marcina z XIII w., późnobarokowy pałac biskupi,
renesansowe i barokowe budynki kanonii, całość otoczona murami miejskimi,
zespół wpisany na listę UNESCO;
III Dzień
Bardejów – zespół staromiejski w całości wpisany został na Listę UNESCO, bazylika
pw. św. Idziego z XIV w. z zespołem 11 gotyckich ołtarzy skrzydłowych i punktem
widokowym na wieży, najlepiej zachowane na Słowacji mury obronne z XIV-XVI w.
z dwiema bramami, basztami i barbakanem, oryginalny gotycko-wczesnorenesansowy ratusz z początku XVI w., (najstarszy renesansowy zabytek Słowacji),
zespół gotyckich kamienic przy rynku;
Bardejowskie Kupele – jedno z modniejszych uzdrowisk Europy XIX wieku
odwiedzane przez koronowane głowy, malownicze muzeum skansenowskie
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dziedzictwa regionu Szarysz;
IV Dzień
Piwniczna – uzdrowisko w dolinie Popradu z wielowiekową tradycją, spływ tratwami
Doliną Popradu (ok. 2 godz.);
Nowy Sącz - „Dom Gotycki” - muzeum ze wspaniałą ekspozycją sztuki cerkiewnej,
kościół farny św. Małgorzaty z XV w., eklektyczny ratusz na jednym z największych
rynków miejskich w Polsce, ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego.
UWAGI:
CENA: 669.00
dla członków PTTK

649.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

01.06.2019

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 170 zł (bilety normalne) lub 160 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Muszyna

OSTATNIE NIEODKRYTE
MIASTO – RADOM

RADOM,
WSOLA

Radom to miasto o którym każdy słyszał, ale mało kto je poznał – my chcielibyśmy
wyjść tej potrzebie naprzeciw. Zapraszamy do poznania miasta oglądanego przez
pryzmat sztuki malarstwa Jacka Malczewskiego, literatury Witolda Gombrowicza
i połączenia tych sztuk – filmu, czyli wędrówka śladami radomskich plenerów
filmowych.
PROGRAM IMPREZY
Radom – odwiedzimy Muzeum im. Jacka Malczewskiego z jedną z najbogatszych
w kraju kolekcji obrazów Jacka Malczewskiego, powędrujemy śladami tajemniczego
grodziska i legend radomskich, odwiedzimy stare Nowe Miasto, „radomską
Piotrkowską” czyli spacerową ulicę Żeromskiego. Wspólnie poszukamy filmowych
tropów oraz pojawimy się z wizytą w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”, przykładzie fantastycznej rewitalizacji przemysłowego obiektu
neogotyckiego;
Wsola - rezydencja rodziny Witolda Gombrowicza z początku XX w., dziś
najważniejsze w kraju muzeum poświęcone twórcy m.in. „Ferdydurke”, „TransAtlantyku” a także niezwykłych „Dzienników” i „Pamiętników”;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

01-02.06.
2019

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

DOOKOŁA MASYWU ŚLĘŻY

SOBÓTKA,
ŚWIDNICA,
KRZYŻOWA

Ślęża to majestatyczne wzniesienie wyrastające ponad 300 m ponad otaczającą je
nizinę. Efekt procesów wulkanicznych od wieków fascynujący ludzi, otoczony kultem
jako miejsce oddawania czci pogańskim bogom. Wyjątkowe nasycenie atrakcji i przyrodniczych. A wszystko to zobaczymy w dwa dni objeżdżając Dolnośląski Olimp
dookoła!
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PROGRAM IMPREZY
Sobótka – poaugustiańska kamienica z poł. XVI w., obecnie Muzeum Ślężańskie ze
zbiorami archeologicznymi poświęconymi Dolnośląskiemu Olimpowi jak określa się
Ślężę, a także ciekawa kolekcja minerałów pochodzących z tego masywu, sanktuarium
św. Anny z XIV w z cennym wyposażeniem i „kultowymi” romańskimi rzeźbami lwa i
„kręgla” w otoczeniu;
Świdnica – miasto uznane za drugą po Wrocławiu skarbnicę zabytków Dolnego
Śląska, gotycka katedra pw. św. Stanisława i Wacława, zabudowa Rynku Starego
Miasta (XIV - XVII w.) z odbudowaną wieżą ratuszową, która dziś stanowi wspaniały
punkt widokowy oraz Muzeum Kupiectwa w jej wnętrzach, barokowy ewangelicki
Kościół Pokoju wraz z całym kompleksem zabudowy towarzyszącej, wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Krzyżowa – barokowy pałac z początku 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.
Dzierżoniów – miasto o niemal kompletnie zachowanym systemie murów miejskich,
w niektórych miejscach o układzie podwójnego pierścienia, gotyckie i późniejsze
obiekty sakralne, XIX – wieczny ratusz z XV-wieczną wieżą, dziś punkt widokowy;
Wojsławice – zabytkowe arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego (m.in. imponujące
kolekcje różaneczników, liliowców, ale i zabytkowych gatunków drzew owocowych,
łącznie ponad 8 tys. gatunków roślin, od niedawna także Celtycki Horoskop
Botaniczny;
Galowice – Muzeum Powozów w największym na Dolnym Śląsku XVIII-wiecznym
spichlerzu, unikatowa kolekcja pojazdów zaprzęgowych i akcesoriów związanych
z jeździectwem;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

06-09.06.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 62 zł (bilety normalne) lub 55 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Świdnica

REZYDENCJE KOTLINY
JELENIOGÓRSKIEJ

JAWOR, BOLKÓW
KARPACZ, KOWARY,
JELENIA GÓRA

Zapraszamy do stóp Królowej Sudetów – Śnieżki górującej nad Kotliną Jeleniogórską.
To kolebka sudeckiej turystyki i krajoznawstwa, nie brak tu znanych uzdrowisk z
historycznymi Cieplicami i wciąż modnym Karpaczem. Przyciągają również zabytki
historii: zamczyska, monumentalne świątynie i klasztory, przebogate w zbiory muzea.
Tematem przewodnim naszej wyprawy będą przede wszystkim rezydencje.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Jawor –wyjątkowy, konstrukcji szachulcowej, ewangelicki Kościół Pokoju z XVII w.,
obiekt wpisany na listę UNESCO!
Bolków – średniowieczna warownia nadgraniczna, zamek z połowy XVI w.;
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II Dzień
Karpacz – drewniany kościół „Wang” z XIII w. - przeniesiony w XIX w. z Norwegii,
Muzeum Sportu i Turystyki;
Kowary – Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, około 40 najważniejszych
obiektów regionu, Podziemna Trasa Turystyczna Sztolnie Kowary w dawnej kopalni
uranu;
Cieplice Śląskie Zdrój- kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela, pałac i park
Schaffgotschów, zespół klasztorny zakonu cystersów, obecnie Muzeum Przyrodnicze,
kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, spacer po parku zdrojowym,
Piechowice - Huta szkła kryształowego „Julia”;
III Dzień
Jelenia Góra - wieża zamkowa i Baszta Grodzka, Stare Miasto, ratusz miejski
i „siedem domów”, brama Wojanowska, Kościół Łaski p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego, krzyże pojednania, Muzeum Karkonoskie z przebogatą kolekcją szkła
artystycznego, także wyjątkowa w formie ekspozycja etnograficzna pod postacią XIXwiecznej chałupy podcieniowej zrekonstruowanej we współczesnym budynku
muzeum;
Wojanów - zespół pałacowy i folwarczny z XVII-XIX wieku (należał m.in. do króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III) – jeden ze sztandarowych obiektów Szlaku Doliny
Pałaców i Ogrodów (dziś hotel);
Łomnica – barokowy pałac z poł. XVIII w. (w kompleksie także słynny „Dom Wdów”);
Mysłakowice - Dom Tyrolski i Pałac Cesarski (należał m.in. do króla pruski Fryderyk
Wilhelm III, obecnie szkoła);
IV Dzień
Siedlęcin – najlepiej zachowana w Polsce średniowieczna wieża obronna –
charakterystyczny dla Dolnego śląska i zachodu Europy typ obiektu rezydencjonalno –
obronnego. W odwiedzanym obiekcie szczególna atrakcją są unikatowe freski
świeckie obrazujące Legendę o rycerzach Okrągłego Stołu;
Jezioro Pilichowickie – jedna z najstarszych i druga po Solinie co do wysokości zapora
w Polsce, jej wyjątkowy łukowy kształt, oraz kamienna okładzina tworzą
z niej jedną z najpiękniejszych takich konstrukcji w naszym kraju, a otoczenie wód
jeziora wzgórzami tworzy z niego niepowtarzalny plener dla miłośników fotografii;
Grodziec – gotyckie zamczysko na szczycie powulkanicznej bazaltowej skały, jeden z
ciekawszych obiektów przy Sudeckim Szlaku Zamków Piastowskich, choć dziś
częściowo w ruinie, nadal zadziwia śmiałością rozwiązań architektonicznych;
CENA: 599.00
dla członków PTTK

574.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

08.06.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 145 zł (bilety normalne) lub 125 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Jelenia Góra

SPALSKI PARK
KRAJOBRAZOWY
ZE SPŁYWEM PILICĄ
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WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 58

08.06.2019

NADWIŚLAŃSKIE PEREŁKI

STĘŻYCA,
GOŁĄB – DOMEK,
PUŁAWY

Na 30 km długości doliny Wisły znajdziemy niezwykłe bogactwo tematów, kolorów i
form czyli największa plantacja storczyków na Starym Kontynencie, jedyne w kraju
muzeum niezwykłych rowerów (można podjąć prób przejażdżek) i muzeum pijaństwa
(tu nie proponujemy samodzielnych prób), a na deser kolebka polskiego
muzealnictwa, prześwietna rezydencja rodu Czartoryskich w Puławach.
PROGRAM IMPREZY
Stężyca - największa w Europie produkcja storczyków (ponad 200 odmian na przeszło
10 ha powierzchni pod szkłem), obiekt bez precedensu w naszej części Europy, wizyta
w nim to nie tylko możliwość podejrzenia tajników hodowli na skalę przemysłową, ale
także dokonania zakupów w miejscowej kwiaciarni fabrycznej;
Gołąb – Domek - miejscowość z czymś dla ciała i czymś dla ducha. Dla jednych
będzie to wizyta w małym Loretto gdyż obejrzymy wierną kopię Domku
Loretańskiego z XVII w. z ceramicznymi rzeźbami proroków przy manierystycznym
kościele pw. św. Katarzyny, dla innym w pamięci pozostaną dwa niepowtarzalne na
skale kraju muzea prowadzone przez przebogatą postać Józefa Konstantego
Majewskiego czyli Muzeum Nietypowych Rowerów oraz Muzeum Pijaństwa;
Puławy – barokowo – klasycystyczny kompleks pałacowo – parkowy rodu
Czartoryskich z pierwszym polskim muzeum, parkiem romantycznym ozdobionym
m.in. świątynią Sybilli, Domem Gotyckim i innymi elementami małej architektury.
Niepowtarzalna okazja do porównań z pod łowicką Arkadią;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

14-16.06.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 60 zł (bilety normalne) lub 50 zł (bilety ulgowe)

SZCZAWNICA Z PIENINAMI
I SPISZEM PO OBU
STRONACH GRANICY

CZORSZTYN,
KROŚCIENKO,
STARA LUBOWLA,
SZCZAWNICA

Dunajec to jedna z największych i najbardziej malowniczych rzek w polskich górach –
dzieli Pieniny na dwie części, zachęca do udziału w przepięknym krajobrazowo
i przyrodniczo spływie. Nad wodami stworzonego na nim zalewu kryje cenne
i ciekawe zabytki naszej historii. Przy końcu spływu, między strzelistymi szczytami
rozwinęła się uzdrowiskowa Szczawnica i pretendujące do tej roli Krościenko.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Czorsztyn – polska warownia na dawnej granicy z Węgrami, tradycyjnie obsadzana
przez najbitniejszych z rycerzy, władał nią m.in. słynny Zawisza Czarny, obecnie
w stanie ruiny. Rejs spacerowy po Zalewie Czorsztyńskim z możliwością podziwiania
tamy, zamku Dunajec w Niedzicy i dawnego rezerwatu Zielone Skałki, obecnie
częściowo zalany wodami zalewu;
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Krościenko – Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, średniowieczny układ
urbanistyczny jednego z najstarszych miast regionu m.in. rynek z zachowaną studnią i
gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych;
II Dzień
Czerwony Klasztor – dawne miejsce pustelniczego żywota braci Kartuzów, dziś
muzeum w warownych murach klasztoru z XIV w. prezentujące historie i przyrodę
tego zakątka Pienin, skrytego u stóp Trzech Koron po słowackiej stronie Dunajca;
Stara Lubowla – monumentalne założenie zamkowe (częściowo w ruinie) z XIV w. –
jeden z najpiękniejszych na Słowacji, miejsce ewakuacji polskich insygniów koronnych
z czasów Potopu Szwedzkiego, Muzeum Architektury Ludowej Spisza z kompletnie
wyposażoną cerkwią, oraz zespołem zabudowy drewnianej tego górskiego regionu;
Haligowskie Skały – widok na Małe Pieniny od słowackiej strony – iglice i ściany
skalne w głównym grzbiecie Pienin;
III Dzień
Spływ Przełomem Dunajca – atrakcja turystyczna Pienin znana od XIX w. Spływ
tratwami na dystansie ok 20 km najbardziej malowniczym przełomem w Polsce
u stóp Słynnych Trzech Koron i strzelistej Sokolicy;
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 Muzeum Uzdrowiska oraz w pijalni wód
mineralnych;
CENA:
489.00
UWAGI:
dla członków PTTK

474.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

15.06.2019

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 125 zł (bilety normalne) lub 115 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Krościenko

PŁOCK BEZ POŚPIECHU

MUZEUM
MAZOWIECKIE

Dziś Płock kojarzymy z Orlenem, piłką ręczną i widowiskami w nadwiślańskim
amfiteatrze, ale historycznie to najstarsze miasto i stolica Mazowsza, miejsce
pochówku dwóch z polskich monarchów, a także światowa stolica wyznania
mariawickiego. Jak tą mozaikę obejrzeć w jeden dzień? Najprościej - udając się na
nasza wycieczkę� �
PROGRAM IMPREZY
Muzeum Mazowieckie - wielopiętrowa kamienica w centrum miasta zaadoptowana
na jego potrzeby. Jego chlubą (a obiektem zazdrości Łodzian) jest najbogatsza w
Polsce kolekcja sztuki secesyjnej;
Zespół katedralno - zamkowy na Wzgórzu Tumskim m.in. sarkofagi Bolesława
Krzywoustego i Władysława Hermana w płockiej katedrze, relikty zamku Książąt
Mazowieckich z okazałymi wieżami;
Świątynia Miłosierdzia i Miłości – Polska Centralna obfituje w świątynie mariawickie.
Katedra mariawicka z konfesją M.F. Kozłowskiej to zespół klasztorny wzniesiony
w unikalnym stylu gotyku angielskiego, to jedno z najważniejszych miejsc
mariawityzmu na świecie! (uwaga, możliwe utrudnienia w zwiedzaniu wnętrz)
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Rejs spacerowy po Wiśle z możliwością podziwiania m.in. płockiego Tumu na
wiślanej skarpie, nowoczesnego amfiteatru, stoczni rzecznej oraz zabytkowego mostu
drogowo – kolejowego;
CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

20.06.2019
CZWARTEK

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

SPYCIMIERSKA PROCESJA PO
KWIATOWYCH DYWANACH

PODDĘBICE
UNIEJÓW
SPYCIMIERZ

BOŻE CIAŁO
Tradycja układania dywanów kwiatowych na trasie bożociałowej procesji znana jest w
krajach Ameryki Łacińskiej, w Europie jedynie w Hiszpanii i w … pod uniejowskim
Spycimierzu. Co roku na obchody tej uroczystości do tej niewielkiej miejscowości
napływają tłumy turystów i krajoznawców z całej Polski.
PROGRAM IMPREZY
Poddębice – renesansowa willa Z. Grudzińskiego z początku XVII w. – w jej otoczeniu
powstał pierwszy w województwie łódzkim ogród sensoryczny przemawiający do nas
nie tylko kolorami, ale i zapachami czy fakturami roślin. W dawnej kaplicy przy
rezydencji znajduje się pijalnia wód termalnych i mineralnych; renesansowy kościół
pw. św. Katarzyny (współczesny rezydencji);
Uniejów - zamek z poł. XIV w z punktem widokowym na wieży. Choć dziś pełni
funkcje hotelu oprowadza po nim ubrany w stylowy strój klucznik wieży raczący
zwiedzających bogatą, ilustrowaną anegdotami opowieść o historii rezydencji i o
realiach życia w czasach świetności obiektu.
Gotycka Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;
Spycimierz - dywany kwiatowe układane na trasie przemarszu procesji Bożego Ciała,
unikat na skalę naszej części Europy.;
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

20-23.06.
2019

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

MEANDRUJĄC W GÓRĘ
NYSY ŁUŻYCKIEJ PO KRAJACH,
EPOKACH I KRAJOBRAZACH

ŁĘKNICA,
OSTRITZ –
MARIENTHAL,
LIBEREC

Dokładnie 15 lat temu w szeregi Unii Europejskiej włączona została m.in. Polska
i Czechy. Oficjalnie powitano nas w Europejskiej Rodzinie w pogranicznej Żytawie,
gdzie zjechali wtedy przywódcy Niemiec, Polski i Czech. Mając to wydarzenie
w pamięci zapraszamy na włóczęgę po szeroko pojętym pograniczu tych trzech
krajów.

20

PROGRAM IMPREZY
I Dzień
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.;
II Dzień
Zamek Stolpen – średniowieczny zamek usytuowany w miejscowości Stolpen,
pozostający częściowo w ruinie, w latach 1716-1765 na zamku więziona była Anna
Konstancja Cosel, faworyta Augusta II Mocnego, znana szerzej jako hrabina Cosel;.
Bastei (czyli "baszta") (Rathen) - formacja skalna stanowiąca jedną z największych
atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii, charakteryzujących się
licznymi formacjami skalnymi. W 1824 r. pobudowano drewniany most znajdujący
się ok. 110 m n.p.m., Bastei jest jednym z najbardziej znanych punktów widokowych
tego regionu;
Twierdza Königstein – saska, górska twierdza, położona na płaskowyżu wznoszą-cym
się 247 metrów nad poziom Łaby, jedna z najsłynniejszych twierdz górskich Europy
(9,5 ha powierzchni, w jej obrębie m.in. stara zbrojownia – zbudowana w 1589 roku,
budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5m, zamek Magdaleny, nowa
zbrojownia, zamek Fryderyka – barokowy budynek zbudowany w latach 1589-1591;
przez Augusta II Mocnego przebudowany na pałacyk, w którym odbywały się
dworskie zabawy, kościół garnizonowy, brama Ravelin;
III Dzień
Ostritz – Marienthal to najstarszy w Niemczech klasztor ss. Cysterek, imponujące
barokowe założenie od niemal 800 lat użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;
Żytawa – gotycki kościół, muzeum Świętego Krzyża z najcenniejszym zabytkiem
miasta czyli unikatową zasłoną wielkopostną z Biblią Pauperum, renesansowy ratusz
na zdobnym w fontanny Rynku Starego Miasta. To w Żytawie 15 lat temu do Unii
Europejskiej oficjalnie przyjęto Polskę i Czechy!;
Liberec – XVI wieczny renesansowy Stary Zamek, neorenesansowy monumentalny
ratusz dominujący nad oplecionym wianuszkiem kamienic miejskim rynkiem,
budynek teatru im. Franciszka Ksawerego Saldy;
Jeszted (1012 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Grzbietu Jesztedzkiego – monumentalne
wzniesienie górujące nad Liberce, zwieńczone wieżą kryjąca hotel i kawiarnię – całość
w kształcie obrotowego hiperboloidu, widoczne w wielu dziesiątków kilometrów. By
dostąpić możliwości podziwiania wspaniałej panoramy Gór Izerskich, Karkonoszy
i innych pasm północnych Czech wjedziemy wygodną kolejką gondolową niemal na
sam szczyt góry;
IV Dzień
Frydlant – jeden z największych zamków w Czechach, pierwszy zamek w Europie
udostępniony zwiedzającym (ponad 200 lat temu!), niezwykłe połączenie średniowiecznego zamczyska z renesansową rezydencją, choć bardzo blisko polskiej granicy
zdecydowanie wciąż za mało znany wśród naszych turystów;
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CENA:
669.00
dla członków PTTK

649.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 175 zł (bilety normalne) lub 165 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Zgorzelec

20-23.06.
2019

SERCU BLISKI BESKID NISKI

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 59

23.06.2019

NIEZWYKŁE PRZEDMIEŚCIA
WARSZAWY – PRZYRODA,

KONSTANCIN
JEZIORNA,
NATOLIN,
POWSIN

NIEDZIELA

SZTUKA I CZAS KTÓRY PŁYNIE TU
WOLNIEJ…

Tym razem zapraszamy do trzech podwarszawskich miejscowości, które dzięki
wyjątkowości swej historii i obiektów jakie tam odwiedzimy skutecznie bronią się
przez przytłoczeniem przez wielkomiejskiego molocha. Już od czasów Jana III
Sobieskiego uciekano tu od stołecznego zgiełku, przybywano dla podreperowania
zdrowia, czy na niedziele majówki. Mimo upływu kilku wieków z takich samych
powodów przybędziemy i my…
PROGRAM IMPREZY
Konstancin Jeziorna – legendarne podwarszawskie uzdrowisko, dziś konglomerat
kilku połączonych miejscowości, słynie m.in. z licznych willi letniskowych z okresu
międzywojennego. Poza spacerem po miejscowości, szlakiem architektury przełomu
XIX i XX w. odwiedzimy Willę Świt która jeszcze kilka lat temu należała do córki
Stefana Żeromskiego. Po jej śmierci utworzono tam Muzeum Stefana Żeromskiego
i Jego Rodziny. Muzeum niezwykłe, bo wyjątkowo oryginalne w swym układzie
i bogactwie oryginalnych rodzinnych pamiątek;
Natolin – wizyta w niedawno udostępnionym turystom do zwiedzania kompleksie
pałacowym z czasów kiedy władali tu Czartoryscy, Lubomirscy i Potoccy – dziś jest
nieodkrytą perełką wśród podwarszawskich rezydencji, a także niezwykłą skarbnicą
dzieł sztuki, a wszystko to w otoczeniu pięknie zakomponowanego i utrzymanego
parku;
Powsin – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.
Innymi słowy wyjątkowy ogród botaniczny będący równocześnie poligonem
doświadczalnym i niezwykłą skarbnicą gatunków flory krajowej i egzotycznej;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 25 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)
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28-30.06.
2019

ZIEMIA KROSNIEŃSKA –

SKARBY PRZY KUPIECKIM TRAKCIE

HACZÓW, KROSNO,
IWONICZ ZDRÓJ,
BÓBRKA

Ziemia Krośnieńska od wieków odwiedzana przez kupców i wojów z różnych stron
świata ma bardzo wiele do zaoferowania także współczesnemu turyście. To tu rodził
się światowy przemysł naftowy, to tu powstają szklane dzieła sztuki które znajdzie się
w niemal każdym polskim domu, to wreszcie tutaj już od z górą 500 lat przybywają
kuracjusze do iwonickich zdrojów, po drodze odwiedzając „mały Kraków”.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Odrzykoń – ruiny średniowiecznego zamku Kamieniec, niegdyś własność komediopisarza A. Fredry, który na podstawie jego dziejów stworzył komedię „Zemsta”;
Prządki – spacer do grupy malowniczych skał piaskowcowych o pobudzających
fantazję kształtach, od wielu lat teren uznany za rezerwat przyrody nieożywionej;
Haczów - największy w Europie drewniany kościół konstrukcji zrębowej z zachowanymi śladami polichromii, wpisany na Listę UNESCO!;
Dzień II
Krosno – Mały Kraków Podkarpacia – gotyckie i barokowe obiekty sakralne (m.in.
kościół farny pw. Świętej Trójcy, perła baroku z niezwykłymi freskami, klasztory
i kościoły oo. Franciszkanów i oo. Kapucynów), barokowy Pałac Biskupi z największą
w Europie kolekcją lamp naftowych, Centrum Dziedzictwa Szkła – wyjątkowe „żywe
muzeum” poświęcone produkcji szkła;
Iwonicz Zdrój – jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce (wspominane już w XV w.)
Jednolita stylowo zabudowa reprezentacyjnego deptaka i parku zdrojowego z końca
XIX w., możliwość skosztowania wód w miejscowej pijalni w chwili wytchnienia na
naszym turystycznym szlaku;
Dzień III
Bóbrka – najstarsza na świecie kopalnia ropy naftowej – dziś skansen przemysłowy
z nadal funkcjonującymi kopankami z połowy XIX w., wszystko wśród naturalnych
lasów pogórzańskich pamiętających okres, gdy mogliśmy stać się naftowa potęgą;
Karpacka Troja – skansen archeologiczny zwany Biskupinem południa, rekonstrukcja
grodu Słowian z VIII w. n.e. na zamieszkałej od wieków górze, kolejne jej poziomy to
wędrówka w głąb historii zasiedlania tych ziem. Zwieńczeniem spaceru jest
możliwość podziwiania panoramy Pogórzy i Beskidu Niskiego z całkiem współczesnej
wieży widokowej;
CENA: 439.00
dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

29.06.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 85 zł (bilety normalne) lub 60 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Krosno

KUJAWSKIE ABC Z WIZYTĄ
W CIECHOCINKU

KŁÓBKA,
CIECHOCINEK

Kujawy dla wielu osób to tajemniczy region słynący z niskich opadów i jednego
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z najsłynniejszych polskich tańców ludowych. Ze względu na jego położenie zasługuje
jednak na znacznie bliższe poznanie.
PROGRAM IMPREZY
Kłóbka - Kujawsko–Dobrzyński Park Etnograficzny, kościół parafialny p .w. św.
Prokopa, miejsce spoczynku Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej, muzy i niespełnionej
miłości Fryderyka Chopina;
Ciechocinek – stolica polskiej balneologii, pachnący kwiatowymi kobiercami park
zdrojowy ze słynną fontanną „Grzybek”, muszlą koncertową w stylu zakopiańskim
i drewnianą pijalnią wód w stylu szwajcarskich kurortów; wizytówka uzdrowiska – XIX
– wieczne tężnie solankowe (od niedawna na prestiżowej liście Pomników Historii),
unikatowa drewniana cerkiew p.w. św. Michała Archanioła – pamiątka czasów
zaborów, wzorowana na architekturze zauralskiej, wizyta w Warzelni Soli – dziś
obiekcie muzealnym.
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

03-07.07.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 25 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)

BIESZCZADY W LETNIM
SŁOŃCU SKĄPANE

SANDOMIERZ,
HACZÓW, SANOK,
LESKO
USTRZYKI DOLNE

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.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Sandomierz - spacer po Starym Mieście - renesansowa zabudowa rynku, katedra
gotycka z XIV w. Krótka wizyta, swoista wizytówka miasta wielowiekowej historii.
Szukając klimatu ruskich świątyń odwiedzimy sandomierską katedrę z jedną
z czterech w Polsce dekoracji w stylu bizantyjsko – ruskim z XIV w;
Haczów - największy w Europie kościół konstrukcji zrębowej (wpisany na listę
UNESCO!) – zachowane pozostałości malowideł naściennych, znakomicie zachowana i
pięknie prezentowana konstrukcja drewnianej świątyni – szczytowego osiągnięcia w
swoim stylu w tej części Europy;
II Dzień
Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego - największy skansen w Polsce (m.in. nowo
otwarty sektor małomiasteczkowy z czynnymi warsztatami rzemieślniczymi, sektory
ludów górskich Łemków i Bojków z drewnianymi cerkwiami, hyżami
i wiejskim obiektami przemysłowymi, a 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 działalnością artystyczną rodowitego
sanocczanina Zdzisława Beksińskiego;
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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;
III Dzień
Ustrzyki Dolne - Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego – placówka
kompleksowo prezentująca 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 panorama Bieszczadów
Wysokich – bez dalekich wędrówek można poczuć na twarzy wiatr od połonin
i okiem ogarnąć bieszczadzkie szczyty po obu stronach granicy;
Hoczew - wizyta w galerii autorskiej wyjątkowego twórcy bieszczadzkiego Zdzisława
Pękalskiego – rzeźbiarza, malarza, poety, gawędziarza – słowem człowieka instytucji
Krainy Biesów i Czadów;
IV Dzień
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 chwilę jak wczasowicze. Znajdzie się czas na
zakup pamiątek na rozlicznych straganach czy zakup świeżo smażonej ryby w jednej
ze smażalni;
V Dzień
Łańcut - monumentalny zespół pałacowo-parkowy z ponad 2 – godzinnym zwiedzaniem kompletnie wyposażonych wnętrz pałacowych, oranżerii oraz powozowni
z kolekcją trofeów myśliwskich a przede wszystkim największą w Polsce kolekcją
powozów;
CENA: 699.00
dla członków PTTK

674.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

07.07.2019
NEDZIELA

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 110 zł (bilety normalne) lub 100 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Sanok

ŚLADAMI CHOPINA
DO WARSZAWY

ŻELAZOWA WOLA,
WARSZAWA

170 rocznica śmierci najwybitniejszego polskiego kompozytora to znakomity
przyczynek do przypomnienia sobie miejsc związanych z jego polskimi latami życia
i twórczości. Rzadko zdarza się okazja, by na jednej wycieczce dotrzeć do dwóch
najważniejszych miejsc poświęconych jego osobie, rodzinnego dworku w Żelazowej
Woli, oraz dedykowanego jego pamięci muzeum w Warszawie.
PROGRAM IMPREZY
Żelazowa Wola – dworek, muzeum w miejscu urodzenia Chopina, dookoła kameralny
park pamiętający czasy pobytu małego Frycka;
Warszawa - nowoczesne multimedialne Muzeum F. Chopina w pałacu Ostrogskich,
spacer szlakiem Chopina po Warszawie, wizyta w miejscach w których mieszkał,
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koncertował i odpoczywał F. Chopin, udział w plenerowym koncercie fortepianowym
w warszawskich Łazienkach;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

13.07.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 40 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

DZIELNICA
BYDGOSKA
-WENECJA
Miasto kanałów czy miasto spichlerzy? Obrazy Wyczółkowskiego czy historia mydła i
brudu? A może rejs wodnym tramwajem z pokładu którego obejrzeć można miasto,
które dzięki rzece rośnie i nie waha się rzece za to dziękować, nawet pomnikami.
Nasza wizyta pozwoli na poznanie bydgoskiego ABC, być może stając się
przyczynkiem do kolejnych wizyt…
PROGRAM IMPREZY
Bydgoszcz – „Bydgoska Wenecja” – zabytkowy zespół urbanistyczny nad brzegami
Brdy, zabytki Starego Miasta rozsiane na trzech wyspach, zespół zabytkowych
spichlerzy z XVIII i XIX w., Muzeum Okręgowe z największą w Polsce kolekcją prac
Leona Wyczółkowskiego, wyjątkowa balansująca rzeźba „Przechodzący przez wodę”
– symbol związków miasta z drogami wodnymi, unikatowe Muzeum Mydła i Historii
Brudu, bazylika św. Wincentego à Paulo, najlepsze w Polsce nawiązanie architektoniczne do rzymskiego Panteonu, gotycka katedra pw. św. Marcina i Mikołaja z XV w.,
rejs tramwajem spacerowym po Brdzie z możliwością podziwiania charakterystycznych obiektów zabytkowych i współczesnych miasta na tle rozbudowanej
infrastruktury technicznej rzecznego ośrodka portowego;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

12-14.07.
2019

BYDGOSZCZ – NASZ MAŁY
AMSTERDAM

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 32 zł (bilety normalne) lub 27 zł (bilety ulgowe)

PIENINY PO OBU STRONACH
GRANICY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 61

ZE SPŁYWEM PONTONOWYM

13-14.07.
2019

SIEDLCE I REZYDENCJE
POGRANICZA PODLASKOMAZOWIECKIEGO

LIW,
SUCHA,
SIEDLCE

Pogranicze Podlasia i Mazowsza, którego nieformalną stolicą są niegdyś wojewódzkie
Siedlce mogłoby kojarzyć się z sielskimi wiejskimi krajobrazami i ukochaniem
spokojnego żywota. Wizję tę wzmocni z pewnością wizyta w prywatnym skansenie
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we wsi Sucha. Szczęk oręża i rżenie koni na dziedzińcu Liwskiego zamku z pewnością
pokaże nam jednak, że nie zawsze były to spokojne tereny. Głównym celem naszej
wizyty będą jednak Siedlce.
PROGRAM IMPREZY
Liw – zobaczymy Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Anny. W programie m.in. bitwa,
indywidualne walki rycerskie, pokazy tańca i koncerty, a to wszystko w XV –
wiecznych murach jednego z zamków Książąt Mazowieckich;
Sucha – niewielki prywatny skansen Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego
skupiony wokół barokowego, modrzewiowego dworku alkierzowego z poł XVIII w.
Obiekty folwarku wokół dworu stanowią muzeum pod gołym niebem
Siedlce – ratusz zwany „Jackiem” z połowy XVIII w., neogotycka monumentalna
katedra p.w. NMP, klasycystyczny zespół pałacowo – parkowy magnackiego rodu
Ogińskich (obecnie siedziba rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego),
otoczenie rezydencji stanowi park Aleksandria pamietający jeszcze czasy władania
Siedlcami przez ród Czartoryskich, Muzeum Diecezjalne z jedynym w Polsce obrazem
El Greca „Ekstaza św. Franciszka”;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

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

18-21.07.
2019

ROZTOCZE – SIELANKOWA
KRAINA LASÓW, KONI
I WSPANIAŁYCH LUDZI

ZWIERZYNIEC,
SUSIEC,
NAROL,
ZAMOŚĆ,
SZCZEBRZESZYN

Roztocze to kraina ciągnąca się na przestrzeni blisko 180 km między doliną Wisły
a Lwowem. To wyżynny teren porośnięty lasami bukowymi, słynący jako rodzinne
strony konika polskiego i gościnnych, szczerych ludzi, których historia nigdy nie
oszczędzała.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Zwierzyniec – zapoznanie z naszym roztoczańskim domem - spacer po stolicy
Roztoczańskiego Parku Narodowego z wizytą w barokowym kościele na wodzie pw.
Św. Jana Nepomucena, wizyta w miejscowym browarze, szansa odszukania jedynego
w kraju pomnika szarańczy, wizyta w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym
Roztoczańskiego Parku Narodowego, zwiedzanie 200- letniego zwierzynieckiego
browaru (z możliwością degustacji wyrobów!);
II Dzień
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;
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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);
Lubaczów – Muzeum Kresów w Lubaczowie, ulokowane w zabytkowym
monumentalnym murowanym spichlerzu z początku XIX w. prezentuje w skondensowanej formule historię i sztukę tego barwnego krańca Polski;
III Dzień
Ruszów – niezwykłe gospodarstwo, w którym od pokoleń produkuje się tradycyjnymi
metodami „reprezentacyjny produkt Roztocza” jakim bez wątpienia jest Olej
Świąteczny – co to takiego? Z czego i jak powstaje? Jak smakuje? Tego wszystkiego
dowiemy się na miejscu podczas pełnej anegdot opowieści połączonej z prezentacją
pracujących urządzeń i możliwością zakupu „tłustych pamiątek”;
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, który
doczekał się tu aż 2 pomników, odwiedzimy także kościół barokowy p.w. św.
Katarzyny, synagogę i cerkiew prawosławną p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej
Bogarodzicy, najstarszą czynną świątynię prawosławną w Polsce;
IV Dzień
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 w Polsce od trzech wieków, uświetnia
go 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;
CENA: 599.00
dla członków PTTK

574.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 90 zł (bilety normalne) lub 82 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Zamość
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20.07.2019

NA FESTIWAL FRYZJERSKI W
SIERADZU PRZEZ WARTĘ

WARTA, TUBĄDZIN,
SIERADZ

I TUBĄDZIN

Patronem tego wyjazdu z pewnością będzie słynny Antoine z Sieradza – wirtuoz sztuki
fryzjerskiej, twórca stylu tzw. Chłopczycy. To on jako pierwszy zaczął krótko ścinać
włosy gwiazd amerykańskiego kina, to on stworzył kolorowe lakiery do paznokci i
zaczął wielobarwnie malować kobiece głowy. Słowem człowiek legenda, jak często
bywa najsłabiej znany we własnym kraju.
PROGRAM IMPREZY
Warta – niewielkie miasteczko pełne urokliwych pamiątek wielkiej historii – gotycki
kościół p.w. św Mikołaja, renesansowo – barokowy zespół klasztorny oo.
Bernardynów i podłużny rynek w centrum miasteczka;
Tubądzin - Muzeum Wnętrz Dworskich w dawnym dworku Walewskich z 2 poł. XVIII
w. – niewielki dworek otoczony kameralnym parkiem;
Sieradz – naszym głównym celem wizyty będzie możliwość udziału w festiwalu
fryzjerskim Open Hair Festival 2019 poświęconym pamięci Króla Fryzjerów. Pomnik
Antoniego „Antoine” Cierplikowskiego to jedyne w Polsce takie wydarzenie łączące
świat fryzjerstwa, wizażu, mody i muzyki. Nie omieszkamy jednak poświęcić
stosownej ilości czasu na zapoznaje się z najważniejszymi zabytkami Grodu na Wartą:
gotycką bazyliką kolegiacką p.w. Wszystkich Świętych, jedną z najstarszych w kraju
świątyń dominikańskich, gotyckim kościołem p.w. św. Stanisława, czy staromiejskim
Rynkiem, gdzie obok pomnika Antoine`a rozgrywa się lwia część imprez związanych
z Festiwalem. Nie zabraknie też czasu na wizytę w najstarszej w mieście kamienicy
(tzw. „Kamienicy Pojagiellońskiej”) mieszczącej dziś siedzibę Okręgowego Muzeum;
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

26-28.07.
2019

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

GRODNO – POLSKIE WROTA
BIAŁORUSI BEZ WIZ

KRUSZYNIANY,
GRODNO, SUPRAŚL

Wycieczka do wydawać się może naszego najbardziej egzotycznego sąsiada, do
trzymanej żelazną ręką dyktatora Białorusi, ale w bliskim nam historycznie i
geograficznie, nieco bardziej lokalnym wydaniu. Odwiedzimy Grodno, miasto Elizy
Orzeszkowej, romantycznie snującej się wstęgi Niemna i bliskiej naszym sercom
wschodniej kuchni serwowanej w niezliczonych barach i restauracjach.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
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;
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II Dzień
Grodno – miasto malowniczo rozłożone na dwóch brzegach Niemna, ze Starym
i Nowym Zamkiem strzegącymi przeprawy (zwiedzanie z zewnątrz), cerkiew św.
Borysa i Gleba na Kołoży (pochodząca z początku XII w. uznawana jest za jedną z
najstarszych cerkwi Europy północnej), Katedra Katolicka z przeł. XIV i XVII w –
planowane miejsce spoczynku Stefana Batorego, dziś stanowi tętniące serce kościoła
katolickiego zachodniej Białorusi, spacer śladami grodzieńskiego etapu życia Elizy
Orzeszkowej (m.in. autorki kultowej powieści Nad Niemnem, której akcja toczy się na
grodzieńszczyźnie). Odwiedzimy jej dom, obecnie muzeum poświęcone pisarce,
staniemy przy pomniku, by finalnie dotrzeć do jej grobu na katolickiej nekropolii. Nie
zabraknie czasu na małe zakupy „egzotycznych choć bliskich” smakołyków i pamiątek
zza wschodniej granicy;
III Dzień
Supraśl – dla wielu to kwintesencja Podlasia skupiona w granicach niewielkiego
miasteczka. Od pięciu wieków funkcjonuje tam założenie klasztorne obrządku
wschodniego, dziś zlokalizowano tam przebogate i niezwykle klimatyczne muzeum
ikon. Uzupełnieniem zespołu jest także cerkiew p.w. św. Jana Teologa, a także liczne
obiekty z XVIII, XIX i XX w. świadczące o bogatej historii tego miejsca. (m.in. cerkiew
p.w. NMP, kościół p.w. Świętej Trójcy, czy drewniane domy tkaczy);
UWAGI:
CENA: 489.00
dla członków PTTK

474.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

27.07.2019

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 70 zł (bilety normalne i ulgowe) KONIECZNE posiadanie
paszportów ważnych co najmniej do 20.01.2020 r. Scan paszportu lub
kserokopia strony ze zdjęciem należy dostarczyć do 10.07.2019
NOCLEG: Białystok

Z WIZYTĄ W SIEDZIBIE
ZESPOŁU ŚLĄSK I NA

ŚREDNIOWIECZNYM TURNIEJU
RYCERSKIM

KOSZĘCIN,
SIEWIERZ

Któż nie zachwycał się występami naszego „reprezentacyjnego” zespołu „Śląsk”
propagującego polski folklor w kraju i za granicą? Któż nie marzył by zostać dzielnym
rycerzem lub powabną damą dworu w średniowiecznym zamku?
PROGRAM IMPREZY
Koszęcin – neoklasycystyczny zespół parkowo – pałacowy, jeden z największych tego
typu kompleksów w Polsce, od lat siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Oprowadzał
nas będzie były artysta zespołu (zawsze są oni nieprzebranymi skarbnicami anegdot
i ciekawostek) dotrzemy do ekspozycji strojów w jakich występuje zespół
(z możliwością ich przymierzania!), do sali prób (w miarę jej dostępności). Poznamy
reprezentacyjne wnętrza siedziby zespołu z kolekcją pamiątek i trofeów jakie
zdobywał Zespół podczas swych światowych wojaży;
Siewierz – zamek książęcy z poł. XVI w., późniejsza rezydencja biskupów krakowskich,
dziś w stanie dobrze zachowanej ruiny ożywającej podczas turniejów rycerskich. I my
staniemy się obserwatorami inscenizowanych walk zastępów rycerskich jak sprzed
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500 lat, podczas kolejnego już organizowanego turnieju rycerskiego. Zamek tętni
życiem, średniowieczną muzyką, przechadzają się miłośnicy średniowiecza w
epokowych strojach, istnieje także możliwość skosztowania zapomnianych dziś
przysmaków z czasów świetności zamku;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

03.08.2019

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

ZAŁĘCZAŃSKI PARK
KRAJOBRAZOWY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 62

ZE SPŁYWEM KAJAKOWYM ŁUKIEM
WARTY

03-04.08.
2019

LUBLIN BEZ POŚPIECHU

LUBLIN,
KOZŁÓWKA

Lublin to dla wielu odległe, nie odkryte jeszcze miasto. My możemy zagwaranto-wać,
że bogactwem i różnorodnością jego zabytków można by obdzielić co najm-niej 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.
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 religijną 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: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:GODZ 7.00

Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 80 zł (bilety normalne) lub 65 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Lublin
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09-11.08.
2019

WYSOCZYZNA ELBLĄSKA
I ŻUŁAWY WIŚLANE
Z REJSEM KANAŁEM
OSTRÓDZKO – ELBLĄSKIM

ELBLĄG
FROMBORK
KANAŁ
OSTRÓDZKOELBLĄSKI

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.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
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 losy
mieszkańców;
Pruszcz Gdański - 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;
II Dzień
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;
III Dzień
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;
CENA: 439.00
dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 150 zł (bilety normalne) lub 140 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Elbląg
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10.08.2019

KIELCE – MIASTO NA
WZGÓRZACH

KIELCE,
KARCZÓWKA,
PODZAMCZE
PIEKOSZOWSKIE

Kielce można by poznawać na wiele sposobów – jako skarbnicę geologicznych
rezerwatów przyrody, miasto sportu i kultury, a także jako jedną z dawnych siedzib
Biskupów Krakowskich, po których pamiątkami są najświetniejsze zabytki miasta. Ta
ostatnia możliwość stanie się myślą przewodnią naszej wycieczki, a jej dodatkowym
smaczkiem niech będzie okazja porównania prześwietnej rezydencji krakowskich
purpuratów (obecnie Muzeum Narodowe) z jej wierną kopią w podkieleckiej wsi –
wybudowanej w tym samym okresie co oryginał, jako wyraz dumy i buty polskiego
szlachcica.
PROGRAM IMPREZY
Kielce – Wzgórze Katedralne – wczesnobarokowy pałac biskupi z XVII w. (obecnie
Muzeum Narodowe z bogatą kolekcją sztuki), romańsko-gotycka bazylika katedralna
Wniebowzięcia NMP z XVII w., Muzeum Diecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej z
regionu świętokrzyskiego reprezentującej wszystkie style w sztuce (w miejsce
eksponowanych w muzeum oryginałów w świątyniach często funkcjonują ich wierne
kopie), spacer na kielecki rynek i na reprezentacyjną ulice miasta – ul. Sienkiewicza
zdobną wielkomiejskimi kamienicami i pomnikami;
Kielce - Wzgórze Karczówka - XVII – wieczne założenie klasztorne oo. Bernardy-nów
i kościół p.w. św. Karola Boromeusza – możliwość obejrzenia fantastycznej
panoramy miasta, a także słynnej figury św. Barbary z ołowianej galeny, cały teren
klasztornego wzniesieni stanowi rezerwat przyrody;
Podzamcze Piekoszowskie – wierna kopia kieleckiego pałacu biskupiego postawiona
w kilka lat po oryginale w środku podkieleckiej wsi, dziś w stanie znakomicie
zachowanej ruiny. Wcielenie w życie wiecznie żywej zasady „Cooo? Ja nie dam
rady?!?”;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20 zł (bilety normalne) lub 15 zł (bilety ulgowe)

15-18.08.
2019

NA SUDECKIM TRÓJSTYKU
GRANIC I PASM

15-18.08.
2019

Z WIZYTĄ W BERLINIE
I POCZDAMIE

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 62

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, kolejne to stołeczna metropolia Niemiec – bogata w zabytki,
zadziwiająca obiektami współczesnymi, oszałamiająca rozmiarami i urzekająca
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złożoną historią, także tą najnowszą której ślady ciągle widoczne są w przestrzeni
miasta.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Frankfurt nad Odrą – miasto gotyku ceglanego m.in. zabudowa Starego Miasta –
m.in. 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!
II Dzień
Berlin – stolica zjednoczonych Niemiec: Wyspa Muzeów, spacer słynną aleją Unter
den Linden, Brama Brandenburska, Bundestag i siedziba kanclerza RFN, przejazd
ulicami Berlina Zachodniego do zespołu pałacowo-parkowego Charlottenburg. Charlie
Check Point i zachowany fragment Muru Berlińskiego;
III Dzień
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;
IV Dzień
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: 669.00
dla członków PTTK

649.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

17.08.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 140 zł (bilety normalne i ulgowe)
NOCLEG: Słubice

SZLAKIEM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

MUZEUM
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

W 75. rocznicę wielkiego zrywu Warszawy wyruszamy na wędrówkę śladami tamtych
dni. Punktem centralnym wycieczki będzie wizyta w nowoczesnym Muzeum
Powstania gdzie ugruntujemy sobie cały ogrom wiedzy o batalii. Nieodzownym
dopełnieniem zwiedzania będzie żywa lekcja historii pod postacią wędrówki ulicami
miasta śladami walk, barykad i niezapomnianych miejsc z gorącego końca lata 1944
roku.
PROGRAM IMPREZY
Warszawa – nowoczesne Muzeum Powstania Warszawskiego z ekspozycją pokazującą
realia życia w ogarniętej Powstaniem Warszawie, cmentarz na Powązkach z wizytą na
kwaterach bohaterów tamtych dni, ale i z możliwością dotarcia do miejsc wiecznego
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spoczynku wielu kolejnych zasłużonych dla wolności Polski; wędrówka ulicami
powstańczej Warszawy. Możliwość konfrontacji współczesnej Stolicy z jej bohaterską
tradycją;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

24.08.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 30 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)

BEŁCHATÓW – MIEJSCE
PEŁNE MOCY

BEŁCHATÓW,
KLESZCZÓW, GÓRA
KAMIEŃSK

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 z 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
PROGRAM IMPREZY
Bełchatów – nowo otwarte interaktywne centrum nauki i techniki Giganty Mocy
prezentujący m.in. historię powstania złóż bełchatowskich kopalin, późno-barokowy
dwór rodu Olszewskich z początku XVIII w.
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;
Kopalnia Bełchatów - zwiedzanie gigantycznej odkrywki, w której pracują
monstrualnych rozmiarów maszyny górnicze;
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

24-25.08.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 70 zł (bilety normalne i ulgowe)
PRZY WJEŹDZIE DO KOPALNI WYMAGANE ZAKRYTE OBUWIE

KASZUBY – KRAINA JEZIOR
I WSPANIAŁEJ KULTURY

CHMIELNO,
KARTUZY,
KOŚCIERZYNA

Kaszubi uważają, że ich kraina jest darem Boga dla tej części świata, piękne krajobrazy
ze wzniesieniami i jeziorami, żywa kultura słynąca z języka, muzyki i ceramiki,
wyjątkowe muzea dedykowane Hymnowi Narodowemu, oraz akordeonom. A nad
tym wszystkim niech unosi się aura spokoju jaki przynieśli tu ze sobą mnisi
z kartuskich eremów.
PROGRAM IMPREZY
Chmielno – Muzeum Ceramiki Kaszubskiej rodziny Neclów. Możliwość zakupu wyt-
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warzanych na miejscu zdobnych motywami kaszubskimi glinianych naczyń;
Kartuzy – XIV-wieczna kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zakonu
Kartuzów z dachem przypominającym wieko trumny. W jej otoczeniu zespół
poklasztorny (m.in. jeden z eremów i refektarz) i Muzeum Kaszubskie z bogatymi
zbiorami etnograficznymi;
Kościerzyna – średniowieczny układ Starego Miasta zabudowanego XIX – wiecznymi
obiektami sakralnymi i świeckimi, wizyta w jedynym w Polsce Muzeum Akordeonów;
Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego w XVIII – wiecznym dworku rodziny twórcy
słów Mazurka Dąbrowskiego;
Wdzydze Kiszewskie – Kaszubski Park Etnograficznych z ponad 50 obiektami
z 5 regionów Kaszub, rejs spacerowy po jeziorze Wdzydzkim, sercu Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

30.0801.09.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 75 zł (bilety normalne) lub 60 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: okolice Kościerzyny

TRÓJMIASTO – TO CO NOWE
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 po delektować się szumem fal i widokiem
bezkresnej przestrzeni.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Sopot – od 200 lat słynie ze swych plaż i mikroklimatu sprzyjającego letnikom. To tu
swą willę wybudowała 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;
II Dzień
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 – Bazylikę Mariacką z XV w., obejrzymy
zabudowę Starego Miasta z Dworem Artusa, fontanną Neptuna i kamienicami
Długiego Targu), oraz czas dla poszukiwaczy nowinek w każdym odwiedzanym
miejscu – mamy nadzieję że 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
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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;
III Dzień
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.;
CENA:

439.00

WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 115 zł (bilety normalne) lub 85 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Gdańsk

31.08.2019

ARTYSTYCZNE POGRANICZE

dla członków PTTK

424.00

ŚWIĘTOKRZYSKO-MAZOWIECKIE

SZYDŁOWIEC,
CHLEWISKA,
TACZÓW

Miejscowości niemal zawsze pomijane przez turystów mknących z Mazowsza na
południe – a nie słusznie! Unikatowe placówki muzealne prezentujące ludowe
instrumenty muzyczne, galerię rzeźby polskiej czy zabytkowe samochody. Wszystko
to na tle zabytków doby renesansu, historyzmu czy zakorzenione w średniowiecznej
tradycji rycerzy spod Grunwaldu.
PROGRAM IMPREZY
Szydłowiec – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w gotycko –
renesansowym zamku rodu Szydłowieckich, okazały rynek z ratuszem z XVII w.,
zabytkowym pręgierzem i stojącym w pobliżu gotyckim kościołem farnym;
Chlewiska – Huta Żelaza wybudowana przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne
w końcu XIX w. - obecnie oddział Muzeum Techniki w Warszawie (także ekspozycja
zabytkowych samochodów), zabytkowy kościół p.w. św. Stanisława Biskupa (połowa
XII w.);
Taczów– gniazdo rodowe słynnego rycerza Mikołaj Powała z Taczewa, Park
Historyczny "Rycerze Bogurodzicy" m.in. Muzeum Etosu Rycerskiego, plenerowa
diorama obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”, kamienna oś czasu z głazami Świadkowie
Dziejów;
Orońsko – Centrum Rzeźby Polskiej z regularnie zmienianymi ekspozycjami, także
miejsce gdzie rzeźbiarze znajdują azyl dla swej pracy twórczej, XIX-wieczny dwór
wybitnego malarza J. Brandta, obecnie ekspozycja wnętrz z okresu świetności
obiektu, całość otoczona okazałym parkiem;
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CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

05-08.09.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne) lub 40 zł (bilety ulgowe)

SKARBY POMORZA
ZACHODNIEGO ZE SŁODKIM NIC
NIE ROBIENIEM NA PLAŻY

POŁCZYN-ZDRÓJ,
SZCZECINEK,
KOŁOBRZEG,
DOBRZYCA

Pomorze Zachodnie to rejon dziś bardzo chętnie odwiedzany przez turystów –
łagodny klimat, najszersze w kraju plaże, ale także ruina kościoła w Trzęsaczu, latarnia
morska w Niechorzu, a od niedawna Tematyczne Ogrody Hortulus. My podążając w
rejon Kołobrzegu odwiedzimy przy okazji zakazane miasto jakim do niedawna było
Borne Sulinowo. Poza tradycyjnym zwiedzaniem ciekawostek krajoznawczych nie
zawsze opisywanych na pierwszych stronach przewodników, pragniemy dać Państwu
szansę na niespieszne zjedzenia smażonej ryby.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Połczyn-Zdrój – spacer po parku zdrojowym z krótką wizytą w pijalni i szansą na
odpoczynek w podróży;
Szczecinek – dawny Zamek Książąt Pomorskich (ob. Centrum Konferencyjne),
Muzeum Regionalne, gotycka wieża kościoła św. Mikołaja, założenie staromiejskie w
całości uznane za zabytek (m.in. okazały ratusz, kilka obiektów sakralnych z różnych
epok, całość niegdyś obwiedziona murami obronnymi – dziś pamiątką po nich jest
Wieży Bismarcka (dogodny punkt widokowy na panoramę miasta);
II Dzień
Kołobrzeg - Perła Bałtyku: największe i najpiękniejsze polskie uzdrowisko nadmorskie
– rejs spacerowy po Morzu Bałtyckim jednostką stylizowaną na zabytkowy żaglowiec,
bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o wczesnogotyckim
rodowodzie, pieczołowicie odnowiona po wojennych zniszczeniach, pomnik Zaślubin
Polski z Morzem (tych po II wojnie światowej!) latarnia morska i port, do którego
dojdziemy okazałym bindażem, Baszta Prochowa (pozostałość średniowiecznego
systemu obwarowań miejskich), rynek z ratuszem i mieszczańskimi kamienicami.
Choć odnowione po zniszczeniach wojennych mogą poszczycić się średniowiecznymi
metrykami. W dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu odwiedzimy m.in. kompleks
parków i promenad spacerowych, oraz ponad 200 metrowej długości molo.
W programie także dłuższy niż zwykle czas wolny do spożytkowania na plaży i na
biegnących wzdłuż niej promenadach;
Dobrzyca - Ogrody tematyczne Hortulus - ponad 50.000 metrów kwadratowych
zajętych przez 28 barwnych ogrodów połączonych ze sobą spacerową aleją. Każdy
ogród utrzymany w innej stylistyce pozwala odbyć botaniczną i architektoniczną
podróż dookoła świata bez konieczności opuszczania granic naszego kraju. Łagodny
nadmorski klimat pozwolił stworzyć m.in. ogród japoński, śródziemnomorski, czy
wzorowany na architekturze Antonio Gaudiego. Po zwiedzeniu ogrodów istnieje
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możliwość zakupów w miejscowym sklepie ogrodniczym oferującym sadzonki wielu
podziwianych wcześniej roślin;
III Dzień
Trzęsacz – na niewysokim klifie trwa ostatnia z zachowanych ścian średnio-wiecznego
ceglanego kościoła „pochłanianego” przez stopniowo przesuwającą się w głąb lądu
linię brzegową Bałtyku, modelowy przykład erozyjnej dzielności fal. Temu, zdawać by
się mogło skromnemu, obiektowi poświęcone jest nowoczesne Muzeum Na Klifie
prezentujące m.in. historię kościoła, tłumaczące zachodzące procesy i odnoszące się
do niezwykłego położenia miejscowości na 15 południku;
Niechorze – jedna z najpiękniejszych latarni morskich polskiego wybrzeża, jako jedna
z pierwszych udostępniona do zwiedzania jako muzeum latarnictwa (m.in.
z parkiem miniatur latarni morskich). Muszelki, bursztyny i rybka na ciepło – jednym
słowem czas wolny do wykorzystania na spacery po plaży i po nadmorskim kurorcie.
Kamień Pomorski – miasto skarbów i muzyki organowej: romańsko – gotycki zespół
katedralny z monumentalnymi organami (w zespole także renesansowa kuria
biskupia, i XVIII wieczne kanonie, całość niegdyś otoczona murami). Zespół jako jeden
z pierwszych w Polsce został wpisany na listę Pomników Historii Prezydenta RP;
zespół staromiejski z gotycki ratuszem i pozostałościami obwarowań miejskich (m.in.
Brama Wolińska i Wieżą Piastowską);
Trzebiatów – Miasto Kaszy i Słonia: średniowieczny układ urbanistyczny Starego
Miasta z Basztą Kaszaną i Domem pod Słoniem, XIV-wieczny Kościół Mariacki,
klasycystyczny Pałac nad Młynówką z Muzeum Pałacowym;
IV Dzień
Borne Sulinowo – zwiedzanie „zakazanego miasta”, dawnego garnizonu wojsk
radzieckich, które znajduje się w rękach polskich władz cywilnych dopiero od 1993 r. ,
m.in. Willa Guderiana, Dom Oficera, Cmentarz Radziecki, oficerski obóz jeniecki Oflag
II D Gross-Born;
CENA: 599.00
dla członków PTTK

579.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

07.09.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 105 zł (bilety normalne) lub 90 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: okolice Kołobrzegu (miejscowość nadmorska)

DO TORUNIA DLA …
PIERNIKÓW!

TORUŃSKIE STARE
MIASTO,
REJS PO WIŚLE

Dzięki autostradzie stolica polskich pierników stała się bliższa Łodzi niż kiedykolwiek
wcześniej. Jednodniowa wycieczka pozwala zapoznać się z naj-ważniejszymi
obiektami w mieście, nie zapomnimy także o pokazaniu kilku miejsc spoza listy
„toruńskiego klasyka”. Słodkim zwieńczeniem wycieczki będzie próba sił przy
piernikarskim warsztacie, gdzie każdy własnymi rękoma wykona reprezentacyjny
toruński łakoć.
PROGRAM IMPREZY
Toruńskie Stare Miasto - przede wszystkim to gotycka zabudowa wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO (m.in. Rynek Staromiejski z fantastycznym
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ratuszem – dziś pełni funkcje muzeum prezentującego m.in. sztukę, największy
w Polsce zespół gotyckich kamienic mieszczańskich, także ich odpowiedniki
renesansowe („Dom Eskenów”) i barokowe („Kamienica pod Gwiazdą”), kościół pw.
św. św Janów Chrzciciela i Ewangelisty – monumentalna świątynia górująca nad
dachami Starego Miasta – dziś pełni funkcje najważniejszej świątyni diecezji;
Żywe Muzeum Piernika i unikalna Piernikowa Aleja Gwiazd – historia miasta widziana
z perspektywy okna piekarni w której powstały najsłynniejsze toruńskie łakocie;
Rejs widokowy po Wiśle z możliwością podziwiania słynnej panoramy miasta
z perspektywy Królowej Polskich Rzek;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

12-15.09.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne i ulgowe)

DREZNO Z ŁUŻYCAMI PO
OBU STRONACH GRANICY

BUDZISZYN,
DREZNO, MIŚNIA,
GÖRLITZ

Wycieczka od lat ciesząca się niesłabnącym powodzeniem tym razem w nieco
zmienionej wersji. Zaczynamy od mającego polskie wątki w swej ponad 1000-letniej
historii Budziszyna, dziś „stolicy” Łużyczan, by w kolejnych dniach dać sobie szansę
zakosztowania w zabytkach i atrakcjach jednego z ciekawszych miast wschodnich
Niemiec jakim jest olśniewające Drezno. W kolejnym dniu dotrzemy do Miśni, miejsca
gdzie po raz w pierwszy w Europie dokonano udanej próby złamania tajemnicy receptury na porcelanę.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Budziszyn – historyczna stolica Górnych Łużyc i kulturalna stolica Łużyczan. Pamiątką
po przeszło 1000-letniej historii miasta jest m.in. wielokrotnie przebudowywany
Zamek Ortenburg – równolatek miasta, ratusz zdobiący miejski rynek klasycystyczny
w formie, choć ze średniowiecznym zegarem słonecznym, katedra św. Piotra i Pawła –
obiekt z poł XVI w. wspólnie użytkowany przez katolików i ewangelików, Brama
Mikołajska jako pozostałość miejskich obwarowań;
II Dzień
Drezno – miasto o dramatycznej, wojennej przeszłości podniesione z ruin
i olśniewające swym przepychem. Uznawane za barokową stolicę Saksonii
zaprezentuje nam m.in. odbudowaną starówkę, zamek królewski. Zobaczymy
późnobarokowy zespół urbanistyczny Zwinger ze sławną galerią malarstwa
europejskiego, odbudowaną Frauenkirche, katedrę oraz najdłuższe 102-metrowe
malowidło Europy, Fuerstenzug na 25 tys. kafelek;
III Dzień
Moritzburg – barokowy pałac na wodzie, dawny pałac myśliwski M. Wettyna,
przebudowany w okazałą rezydencję, m.in. wzbogacony o tzw. „pokój z piór”;
Miśnia – pierwsza stolica Saksonii, zwiedzanie pierwszej w Europie manufaktury
porcelany, spacer średniowiecznymi uliczkami w kierunku zamku Albrechta i katedry

40

miśnieńskiej, kościół protestancki z porcelanowymi kurantami, rynek, ratusz;
IV Dzień
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.;
CENA: 669.00
dla członków PTTK

649.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

14-15.09.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 180 zł (bilety normalne i ulgowe)
NOCLEG: Zgorzelec

MAŁOPOLSKI PRZEŁOM
WISŁY

JANOWIEC,
KAZIMIERZ DOLNY
SANDOMIERZ

Małopolski Przełom Wisły to nazwa geograficzna, ale i niezrównany program
weekendowego wypadu naszpikowanego wręcz atrakcjami z pierwszych stron
przewodników po Polsce. Zaczynamy od Janowca z monumentalnymi ruinami zamku
i od wizyty w romantycznym Kazimierzu nad Wisłą. Drugi dzień poświęcimy na wizytę
w Sandomierzu. Zwiedzimy go od spodu spacerując po dawnych piwnicach
kupieckich dziś połączonych w trasę turystyczną.
PROGRAM IMPREZY
Janowiec – monumentalne ruiny renesansowego zamku rodziny Firlejów, malowniczy
barokowy dworek z ekspozycją wnętrz rezydencji ziemiańskiej;
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 pospacerowania po urokliwych uliczkach
nadwiślańskiego „miasta artystów”; ekspozycje Muzeum Nadwiślańskiego;
Sandomierz - renesansowa zabudowa rynku ze wspaniałym ratuszem, katedra
gotycka z XIV w. – jedno z czterech miejsc w Polsce ozdobionych rusko-bizantyjskimi
freskami, Dom Długosza i Wąwóz Królowej Jadwigi, Zamek Królewski z XIV w.,
podziemna trasa turystyczna w lessowych piwnicach kupieckich pod miastem znanym
z serialu o Ojcu Mateuszu!
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 50 zł (bilety normalne) lub 40 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Sandomierz
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14.09.2019

SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO
KWIATÓW CZY SZLAK

RADZIEJOWICE,
GUZÓW,
SKIERNIEWICE

REZYDENCJI ZACHODNIEGO
MAZOWSZA – NIE TRZEBA
WYBIERAĆ!

Podczas jednej wycieczki odwiedzimy trzy charakterystyczne dla regionu rezydencje,
pełny malarstwa pałac w Radziejowicach, „pachnący nowością” uratowany z ruiny
pałac w Guzowie i rzadko udostępniany turystom barokowy pałac prymasowski
w Skierniewicach. Okrasą tej wędrówki stanie się okazja do udziału w jednej z największych powtarzanych cyklicznie imprez miejskich w regionie - Skierniewickim
Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.
PROGRAM IMPREZY
Radziejowice – pałac rodu Radziejowskich z XVII w. z największą w Polsce ekspozycją
dzieł Józefa Chełmońskiego, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym;
Guzów – monumentalny pałac rodu Sobańskich (XIX w.), jedna z najpiękniejszych
neorenesansowych rezydencji Mazowsza – do niedawna w częściowej ruinie,
w ostatnim okresie gruntownie wyremontowany, a w 2019 roku udostępniany na
potrzeby turystów w nowej zrewitalizowanej odsłonie;
Skierniewice – rynek miejski z wieńcem kamienic i ratuszem z XIX i XX w,
prymasowski zespół pałacowo – parkowy biskupów gnieźnieńskich z okazałą bramą
wjazdową i tzw. Pałacykiem Sabadiany, imponujący dworzec kolei warszawskowiedeńskiej z 2 poł XIX – gotyk angielski, na zewnątrz, neoklasycystyczny i
socrealistyczny (m.in. ideologiczne scrafitto) we wnętrzach.
Podczas Święta Kwiatów
możliwość zakupów na florystycznych straganach,
zakosztowania w specjałach kuchni regionalnej i doświadczenia żywego folkloru tej
części województwa łódzkiego.
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

20-22.09.
2019

20-22.09.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20 zł (bilety normalne) lub 15 zł (bilety ulgowe)

SIELSKI SPISZ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 64

SZLAKIEM WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH

RUCIANE – NIDA
PRANIE, RYN
MIKOŁAJKI

Z WĘDRÓWKĄ W KORONACH
DRZEW

Mazury to miejsce do którego można wracać regularnie. Oglądane z wody, z lądu, na
rejsie czy wycieczce autokarowej zawsze pozostawiają nieodparte wrażenie pięknego,
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przebogatego w zabytki miejsca, które z racji na swą niezwykłą przyrodę przyciąga
turystów nie tylko z Polski. Nasza wycieczka to swoista panorama tego miejsca –
będzie chwila dla miłośników przyrody, spotkanie z gotyckimi zamkami i warowniami,
a także ze światem „żeglarzy szuwarowych” królujących na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich”
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
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
II Dzień
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;
Gierłoż – jedna z najważniejszych kwater A. Hitlera „Wilczy Szaniec” – choć częściowo
wysadzona w powietrze nadal robi wrażenie swym ogromem i zastosowanymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi mającymi za zadanie uczynić ją niezdobywalną
twierdzą;
Ryn – największy zamek krzyżacki na Mazurach (obecnie hotel);
Mrągowo - mazurskie miasto kojarzone z piknikiem Country i z festiwalami w
miejscowym amfiteatrze – spacer wśród historyzujących zabytków miasta z XVIII
i XIX w., a także promenadą nad Jeziorem Czos, czas na skosztowanie specjałów
miejscowych smażalni ryb (zakup we własnym zakresie wedle upodobań
kulinarnych);
III Dzień
Szczytno – kiedyś przybył tu sienkiewiczowski Jurand ze Spychowa, dziś z dużo
szczęśliwszym finałem pozostałości krzyżackiego zamku z XIV w. obejrzymy my, więcej
na jego temat dowiemy się w Muzeum Mazurskim w budynku ratusza – przechowuje
się tu kilka tysięcy eksponatów związanych z historią i kulturą materialną Mazurów,
a także historią samego miasta i zamku;
Nidzica – szansa na porównanie z ruinami w Szczytnie – tym razem kompletnie
zachowany gotycki zamek krzyżacki z XIV w. - obecnie muzeum;
CENA:

439.00

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 85 zł (bilety normalne) lub 75 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: okolice Mrągowa
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21.09.2019

KRÓLEWSKI WILANÓW BEZ
POŚPIECHU

WILANÓW,
ŚWIĄTYNIA
OPATRZNOŚCI
BOŻEJ

Po pałacach i ogrodach królewskich nie powinno się spacerować w pośpiechu –
zatem zapraszamy na nieśpieszną wycieczkę do barokowej rezydencji Jana III
Sobieskiego w niegdyś podwarszawskim Wilanowie. Otoczona pięknym parkiem, w
sąsiedztwie rezerwatu przyrody zdaje się być wymarzonym celem „wypadu za
miasto”. Chcąc poznać w pełni tą część miasta nieodzowna jest wizyta w jednym
z nielicznych w kraju muzeów plakatu, a także w rozrastającej się z roku na rok
Świątyni Opatrzności Bożej.
PROGRAM IMPREZY
Wilanów – barokowy królewski zespół pałacowo-parkowy z poł. XVII w., obecnie
Muzeum Wnętrz, mała architektura ogrodowa w imponującym kompleksie parków
w różnych stylach, oraz kościół św. Anny;
Świątynia Opatrzności Bożej – wotum Polaków za ustanowienie Konstytucji
3 Maja, panteon osobistości Narodu Polskiego, całość oficjalnie oddana w 2016 roku,
choć nadal z dnia na dzień piękniejąca;
Muzeum Plakatu – jedyna taka placówka w kraju, wystawy czasowe związane ze
sztuką plakatu z rożnych okresów i stron świata;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

28.09.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne) lub 37 zł (bilety ulgowe)

PORCELANA, LESS
I KAMIEŃ – PRZEPIS NA CACKO!

ĆMIELÓW,
OPATÓW

Wyprawa na nieco dalsze rubieże Ziemi Świętokrzyskiej – kameralny Ćmielów
przyciągający fascynatów porcelanowych dzieł sztuki (dosłownie i w przenośni)
powstających w tutejszej wytwórni, oraz leżący przy ważnym trakcie handlowym
Opatów.
PROGRAM IMPREZY
Ćmielów – Żywe Muzeum Porcelany nawiązujące do tradycji jednej z najsłynniejszych polskich fabryk porcelanowej zastawy i ozdób, mieści się w ciągle pracującej
fabryce. Szansa zapoznania się z procesem powstawania porcelanowych cacek
znanych w całej Europie, ekspozycja współczesnej i historycznej porcelany, możliwość
zakupów w sklepie firmowym;
Opatów – nazywany przez niektórych Małym Sandomierzem - romańska kolegiata
pw. św. Marcina górująca nad miastem (w niej m.in. słynny „Lament Opatowskim” arcydzieło odlewnictwa renesansowego), pozostałości murów miejskich z Bramą
Warszawską, podziemna trasa w dawnych lochach kupieckich drążonych w miękkim
lessie;
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CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

28-29.09.
2019

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

DOOKOŁA BESKIDU
MAŁEGO

WADOWICE
GORZEŃ GÓRNY
SUCHA BESKIDZKA

Wycieczka obfitująca w atrakcje z najprzeróżniejszych dziedzin. Odwiedzimy
nowoczesne, z fantazją zakomponowane muzeum Papieża Polaka i pachnącą dymem
XVIII wieczną karczmę gdzie ponoć bywał sam Mistrz Twardowski. Zobaczymy Wawel
w pomniejszeniu i nostalgiczny drewniany kościół o wartości porównywalnej z tymi
wpisami na listę UNESCO. Wspólnym mianownikiem będzie lokalizacja tych atrakcji.
PROGRAM IMPREZY
Wadowice – nowoczesne muzeum, Dom Rodzinny Jana Pawła II (otwarte po
przebudowie w 2015 roku), bazylika p.w. Ofiarowania NMP (miejsce chrztu Karola
Wojtyły), Plac Jana Pawła II – dawny rynek miejski z klasycystyczną zabudową
i słynnymi kremówkami;
Sucha Beskidzka – manierystyczny zamek Suskich i ich następców zwany „Małym
Wawelem”. Od niedawna w muzeum eksponuje się także pamiątki po Emilu
Zegadłowiczu, literackim piewcy uroków tego terenu, przeniesione z jego dworku w
Gorzeniu Górnym, drewniana karczma „Rzym” z XVIII w. - utożsamiana z legendą o
Panu Twardowskim, manierystyczno – barokowy zespół klasztorny oo. Kanoników
Regularnych z XVII w..;
Lachowice – XVIII – wieczny drewniany kościół pw. śś. Piotra i Pawła;
Międzybrodzie Żywieckie - zwiedzanie jednej z największych w Polsce elektrowni
szczytowo – pompowych, wjazd kolejką linowo – terenową na g. Żar (761 m n.p.m.),
wagoniki znane nam z Gubałówki, gdzie służyły przed renowacją tamtejszej kolejki,
zbiornik szczytowy elektrowni Porąbka – Żar, znakomity punkt widokowy na Beskid
Mały i przełom Soły;
Goczałkowice Zdrój – Ogrody Kapiasów – imponujące stare i nowe ogrody
funkcjonujące od blisko 30 lat przy olbrzymim gospodarstwie ogrodniczym,
wyjątkowy prywatny ogród botaniczny stylizowany na różne epoki i regiony
geograficzne;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

03-06.10.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 75zł (bilety normalne) lub 55 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Międzybrodzie

PODLASIE – MOZAIKA
KULTUR

DROHICZYN,
GRABARKA,
BIAŁOWIEŻA

Wyprawa w jeden z najatrakcyjniejszych, a równocześnie najbardziej egzotycznych
zakątków naszego kraju. Miejsce gdzie przeplata się kultura polska, białoruska,
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żydowska, tatarska, a z pewnością lista ta nie jest jeszcze pełna. Dotrzemy do
najświętszego miejsca prawosławia w Polsce, zasmakujemy oryginalnej kuchni
tatarskiej, której tajniki przekazywane są z pokolenia na pokolenie od XVII w.!
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Drohiczyn – historyczna stolica Podlasia, słynąca niegdyś ze znamienitych szkół,
ważnych sejmików i sądów, dziś nieco zapomniane miasteczko – odwiedzimy
grodzisko na Górze Zamkowej, katedra w dawnym kompleksie klasztornym jezuitów,
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;
II Dzień
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 cerkwii w Polsce o współczesnej
architekturze;
III Dzień
Supraśl - cerkiew p.w. NMP, , odwiedzimy jedno z najbogatszych muzeów 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 Podlasie 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 zespół katedralny z najstarszym murowanym zabytkiem miasta);
IV Dzień
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
Branickich- obecnie muzeum wnętrz;
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CENA:

599.00

dla członków PTTK

579.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

05.10.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 140 zł (bilety normalne) lub 100 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Białystok

WROCŁAW
I JEGO FENOMENY

SKY TOWER,
AFRYKARIUM

Wrocław to miasto które już 1000 lat temu nobilitowano mianem stolicy diecezji,
półtora wieku później stało się stolicą księstwa. Kolejne lata zapisały się złotymi
zgłoskami w jego historii i niezwykłymi obiektami w przestrzeni miasta. Tuż po II
wojnie światowej wymianie uległo niemal 100% ludności tej metropolii - my jednak
pragniemy dotrzeć do miejsc które zachwycają turystów dopiero od kilku 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 i nowoczesności w hodowli i ekspozycji zwierząt,
afrykańska flora i fauna na wyciągnięcie ręki i szansa zakosztowania jeszcze odrobiny
lata.
Centrum Historii Zajezdnia – niedawno otwarte muzeum i niezwykła historia
Wrocławia i Wrocławian po II wojnie światowej. Przechodzimy od okresu
międzywojennego we Lwowie, przez kolejne dekady, aż do okresu nam
współczesnego, nowoczesna ekspozycja o całkiem nie odległych czasach, w których
tak wiele zadziało się w grodzie nad Odrą.
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

11-13.10.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 65zł (bilety normalne) lub 50 zł (bilety ulgowe)

ZAKOPANE Z WYPADEM NA
SŁOWACKĄ STRONĘ TATR

ZAKOPANE,
JASKINIA
BIELAŃSKA,
KIEŻMARK

Zakopane to miejsce do którego można wracać wielokrotnie za każdym razem
odkrywając coś nowego. Nasza wycieczka to szansa zrobienia sobie solidnej powtórki
z wiedzy o tym niezwykłym mieście, ale także możliwość wypadu na słowacką stronę
naszego najwyższego łańcucha górskiego.
PROGRAM IMPREZY
I/III Dzień
Zakopane – zimowa stolica Polski w jesiennej odsłonie. Odwiedzimy Muzeum
Tatrzańskie stanowiące kompendium wiedzy o Tatrach i Zakopanem, słynną ulicę
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Krupówki, poznamy styl zakopiański odwiedzając obiekty zbudowane w końcu XIX w.
(m.in. kaplica na Jaszczurówce, Willa Koliba – podczas remontu dostępna jedynie z
zewnątrz), nie zabraknie czasu na wizytę w kompleksie skoczni na Krokwi z wjazdem
na szczyt największej z nich.
Jednym z najstarszych obiektów w mieście jest drewniany kościół p.w. św. Klemensa
a obok niego słynny cmentarz na Pęksowym Brzysku z grobami zasłużonych dla
miasta i gór. Jednym z młodszych, choć już bardzo szeroko znanych obiektów jest z
kolei sanktuarium maryjne na Krzeptówkach wybudowane po zamachu na Jana Pawła
II. Na krótką przygodę z górami udamy się historyczną kolejką linowo- terenową
wjeżdżającą na grzbiet Gubałówki (niezapomniana panorama na Tatry) – by po ok.
kilometrowym spacerze zjechać wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu;
II Dzień
Jaskinia Bielańska – fantastyczna jaskinia krasowa w Tatrach Bielskich – Narodowy
Pomnik Przyrody Słowacji od lat przyciąga rzesze turystów z obu stron granicy;
Kieżmark – późnogotycki, wielokrotnie przebudowywany zamek, kościół pw. Św.
Krzyża – największa na Spiszu późnogotycka bazylika, drewniany ewangelicki kościół
artykularny pw. św. Trójcy z pocz. XVIII w. (wpisany na listę UNESCO), barokowy
kościół oo. Paulinów pw. Nawiedzenia NMP, ratusz z poł XV w.(dziś klasycystyczny);
CENA: 439.00
dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

11-13.10.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 125 zł (bilety normalne) lub 110 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Zakopane

JESIENNE RUDAWY
JANOWICKIE

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 66

Z WISIENKĄ NA TORCIE

12.10.2019

PO REKORDY DO KONINA
I LICHENIA

KONIN,
LICHEŃ

Dwa niezwykłe miejsca. Konin – często pomijamy w programach wycieczek pędzących
w głąb Wielkopolski i Licheń, miejsce którego zdaje się nikomu nie trzeba
przedstawiać, ale czy każdy zwiedzał je z przewodnikiem? Spójrzmy na Licheń oczami
krajoznawców i poszukajmy genezy jego fenomenu.
PROGRAM IMPREZY
Konin - słynny romański słup drogowy z XII w., najstarszy znak drogowy w Europie
Środkowo – Wschodniej, gotycki kościół pw. Św. Bartłomieja z XIV w., zabudowa
Starego Miasta z XIV - XVIII w (m.in. klasycystyczny ratusz, jatki miejskie, wieniec
kamienic), Muzeum Okręgowe w gotyckim biskupim dworze obronnym;
Licheń - słynne miejsce pielgrzymkowe, monumentalne sanktuarium maryjne
z rekordową na skalę kraju wielką świątynią i rekordowo wysoką wieżą kościelną
(wspaniały punkt widokowy dostępny z windą). Pięknie utrzymana zieleń wokół

48

całego kompleksu sanktuarium ma powierzchnię dwa razy większą niż cały Watykan!
Pamiątką po początkach kultu są okolice tzw. starego kościoła p.w. św. Doroty (m.in.
okazała Golgota z licznymi figurami w skali 1:1);
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

19.10.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20zł (bilety normalne) lub 10 zł (bilety ulgowe)

RĘCE PEŁNE ROBOTY

PO WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
SZLAKIEM PRACOWITYCH LUDZI

KONARZEW,
BOLIMÓW,
SOBOTA,
WALEWICE

Podróż po północnych rubieżach województwa łódzkiego szlakiem gospodarstw
kultywujących dawne tradycje i zawody. Dotrzemy na wiklinową plantację by
spróbować swych sił w plecionkarstwie, zapoznamy się z tajnikami hodowli koni
w stadninie w Walewicach, spróbujemy swych sił przy garncarskim kole
w Bolimowie, by wreszcie zajrzeć do wnętrza ula w pokazowej pasiece w Lipce. Na
trasie wiele okazji do zakupu produktów regionalnych, nie zabraknie też czasu na
własne próby wykonania inspirowanego folklorem drobiazgu.
PROGRAM IMPREZY
Konarzew – wizyta na plantacji i w warsztacie wikliniarskim. Po krótkim szkoleniu
szansa tworzenia własnych wyrobów i ozdób z wikliny;
Bolimów – wizyta w warsztacie garncarskim rodziny słynnej Konopczyńskich. Okazja
do zapoznania się z techniką produkcji glinianych dzbanków i wazoników
sygnowanych znakiem firmowym tego warsztatu (niewielkim ptaszkiem z motywami
kwiatowymi) oraz do własnoręcznych prób wykonania naczyń glinianych;
Sobota – neogotycki pałac rodu Zawiszów z reliktami pierwotnej gotyckiej budowli,
gotycko-renesansowy kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła z renesansowymi
nagrobkami rodu Sobockich;
Walewice – klasycystyczne założenie pałacowo - parkowe typu palladiańskiego,
miejsce narodzenie syna Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, jedna z największych stadnin koni w województwie;
Piątek - miejscowość w środku Polski ze słynnym pomnikiem;
Lipka – udział w warsztatach „Poznajemy życie pszczół” – szansa na prześledzenie
procesu powstawania miodu, okazja by podejrzeć życie tych niezwykle pracowitych
owadów. Finałem wizyty mogą być słodkie zakupy miejscowych wyrobów;
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 49 zł (bilety normalne i ulgowe)
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19-20.10.
2019

DO STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI
I PAŁACU JAK Z BAJKI

MOSZNA,
OPOLE,
OLESNO

Transmisje z opolskiego festiwalu zna z ekranu telewizora niemal każdy. Nie wszyscy
jednak kojarzą Opole z wielowiekową historią silnego Księstwa Opolskiego, z miejscem pochówku kolejnych Książąt Śląskich, a także z licznymi zabytkami epoki wieków
średnich. Dodajmy do tego nowoczesne, jedyne w kraju Muzeum Polskiej Piosenki
i wizytę w słynnym opolskim amfiteatrze, a także szansę podsumowania pobytu
podczas rejsu po Odrze i zdaje się, że nawet w dwa dni dowiemy się o tym mieście
całkiem sporo.
PROGRAM IMPREZY
Moszna – imponująca rezydencja rodu Thiele-Winckler z 99 wieżami – zamek jak z
bajki, z przełomu XIX i XX w, otoczony pięknym założeniem parkowym do dziś jest
jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w tej części kraju;
Opole – stolica jednego z ważniejszych księstw śląskich, późnogotycka katedra Św.
Krzyża z barokowym wystrojem i franciszkański kościół św. Trójcy z grobami Książąt
Opolskich, słynny amfiteatr – znany z festiwali piosenki,
Muzeum Polskiej Piosenki – nowoczesna interaktywna placówka dokumentująca
dokonania polskiej sceny rozrywkowej, budzi wspomnienia, podsumowuje kolejne
dekady, daje szansę przypomnienia sobie najpiękniejszych utworów w sali muzycznej,
oraz podziwiania z bliska kostiumów scenicznych znanych z wielkich koncertów.
Odwiedzimy także opolski rynek z Aleją Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki
i wzniesionym w drugiej połowie XVIII w ratuszem wzorowanym na florenckim pałacu
Vecchio, Wieża Piastowska - symbol Opola. Zwieńczeniem zwiedzania miasta będzie
rejs spacerowy po Odrze – jednak nim się zaokrętujemy przejedziemy się
prawdziwym, piętrowym autobusem rodem z … Londynu!
Olesno- drewniany kościół odpustowy pw. św. Anny z XVI w. zwany ze względu na
swój niezwykły kształt „Oleską Różą zaklętą w drewno”;
CENA:

284.00

dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

11.11.2019

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

POZNAŃ WART POZNANIA

ZE ŚWIĘTEM ULICY ŚWIĘTY MARCIN

POZNAŃ - OSTRÓW
TUMSKI

W tym dniu z natury powściągliwi i oszczędni Poznaniacy nie szczędzą sobie niczego.
Przez ulice przejeżdżają kolorowe korowody, a wszyscy zajadają się tradycyjnymi
rogalami z nadzieniem ze słodkiego białego maku. Udział w tych uciechach połączymy
z odwiedzeniem najbardziej charakterystycznych atrakcji turystycznych jednego
z najstarszych miast Polski, gdzie swe prochy złożyli Mieszko I i Bolesław Chrobry,
a każdego dnia w południe na szczycie wieży renesansowego ratusza swój pojedynek
staczają dwa białe koziołki.
PROGRAM IMPREZY
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Poznań - Ostrów Tumski to miejsce o niezwykłej atmosferze duchowego serca miasta
– tu znajduje się pierwszą na polskich ziemiach katedrą, w jej podziemiach kryją się
krypty grobowe pierwszych władców Polski, w otoczeniu także pałac arcybiskupi,
gotycki kościół pomocniczy p.w. NMP w miejscu przedchrześcijańskiego palladium i
wiele innych obiektów sakralnych i towarzyszących;
Około południa odwiedzimy Stary Rynek z renesansowym ratuszem i słynnymi
trykającymi się koziołkami. Choć nie najstarszym, to dla wielu najpiękniejszym
kościołem miasta jest barokowa Fara, część monumentalnego założenia klasztornego,
które rozrosło się na zapleczu renesansowego poznańskiego rynku;
Rogalowe Muzeum Poznania - historia i tradycja miasta na wesoło z możliwością
wykonania własnych wypieków, pełnych słodkiego białego maku tradycyjnych rogali,
udział w słynnych imieninach ulicy Święty Marcin, korowód ze świętym Marcinem
w stroju rzymskiego legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, machin
i platform przemierza ulicę swego imienia, kiermasze i festyny;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

16.11.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 25 zł (bilety normalne) lub 20 zł (bilety ulgowe)

WARSZAWA NA WSKROŚ
NOWOCZESNA Z CENTRUM

CENTRUM NAUKI
KOPERNIK,
PARK MINIATUR

NAUKI KOPERNIK

Wycieczka nie tylko dla tych którzy byli już w Warszawie nie jeden raz. Daje ona
możliwość zapoznania się z nowymi, szeroko reklamowanymi atrakcjami stolicy, nie
pomijając szansy na spacer po znanych i lubianych uliczkach historycznego centrum
miasta. Znaczną ilość czasu spędzona we wnętrzach zdaje się być znakomitym
remedium na kaprysy nie zawsze złotej polskiej jesieni – nie pozostaje zatem nic jak
tylko wyruszyć z nami w drogę!
PROGRAM IMPREZY
Centrum Nauki Kopernik – słynne na cały kraj miejsce gdzie wiedza z każdej
dziedziny jest na wyciągnięcie ręki – wszystko drogą samodzielnych eksperymentów i
doświad-czeń;
Planetarium Niebo Kopernika – naturalne uzupełnienie wizyty w Centrum – jeden z
najoryginalniejszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie;
Park Miniatur Województwa Mazowieckiego - Warszawy z 20 - lecia międzywojennego w skali 1:25 – okazja do poznania miasta z czasów jego świetności, do której
stopniowo planuje się je przywrócić (m.in. odbudowując Pałac Saski);
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 55 zł (bilety normalne) lub 51 zł (bilety ulgowe)
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29.11.2019
PIĄTEK

WARSZAWA - STOLICA
SZTUKI

POLSKIE RADIO,
TELEWIZJA,
MUZEUM
NARODOWE

Na stołeczność Warszawy można spoglądać pod wieloma kątami – stolica
administracji państwowej, stolica wielkich finansów, ale także stolica kultury i sztuki i
tym aspektem zajmiemy się podczas naszej wycieczki. Mimo listopadowej aury,
znaczna ilość czasu spędzona we wnętrzach zachęca do ostatniej w tym roku okazji
wyjazdu do Stolicy.
PROGRAM IMPREZY
Polskie Radio – zwiedzanie siedziby Programu I Polskiego Radia – możliwość
zajrzenia za kulisy najstarszej polskiej rozgłośni radiowej;
Telewizja Polska – zwiedzanie siedziby Telewizji Polskiej (trasa wędrówki po studiach
każdorazowo dostosowana to trwających nagrań);
Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie (m.in. ze słynną Bitwą pod
Grunwaldem pędzla J. Matejki, oraz wystawą czasową wg programu działań
Muzeum);
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 8.00

07.12.2019

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

ZIMOWY BOLIMOWSKI PARK

KRAJOBRAZOWY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH
Szczegóły str. 67

Z GORĄCĄ NIESPODZIANKĄ

07-08.12.
2019

ANIELSKA LANCKORONA
I BOŻONARODZENIOWY
KRAKÓW

KRAKÓW,
LANCKORONA,
KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA

Ostatnie wyjazdy w sezonie od kilku lat związane są z bożonarodzeniowymi
jarmarkami. Tym razem udajemy się na największy średniowieczy rynek w Polsce, ten
który od lat zachwyca odwiedzających Kraków. Nim tam dotrzemy, okazja do
spotkania ze sztuką najwyższych lotów prezentowaną w dwóch Oddziałach Muzeum
Narodowego. Niedzielę rezerwujmy na sielsko, anielskie klimaty Lanckorony, która w
ten weekend organizuje festiwal aniołów podkreślając swój niepowtarzalny
artystyczny klimat.
PROGRAM IMPREZY
Kraków – Muzeum Narodowe aż w 2 odsłonach. Zaczynamy od wizyty w gmachu
głównym gdzie eksponowana jest sztuka XX i XXI w. a także przekrojowa wystawa
rzemiosła artystycznego poczynając od średniowiecza aż po czasy nam współczesne.
Kolejnym naszym przystankiem będą
ulokowane w Rynku Sukiennice,
w podcieniach nadal kwitnie handel, ale piętro zajęte jest przez jedną
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z największych w kraju stałych wystaw polskiego malarstwa i rzeźby XIX w. W okresie
około bożonarodzeniowym ten największy średniowieczny plac w kraju ożywa
niezwykłym jarmarkiem pachnącym cynamonem i grzanym winem. W tej niezwykłej
atmosferze zapoznamy się z historycznymi obiektami znajdującymi się na placu.
Lanckorona – malownicza miejscowość amfiteatralnie położona na stokach Góry
Lanckorońskiej. Obejrzymy drewnianą zabudowę miasteczka oraz zamek, świadka
walk Konfederatów Barskich. Udział w jarmarku „Anioł w Miasteczku” da możliwość
zakupu świątecznych podarków, degustacji lokalnych napitków i potraw; a wszystko
w „anielskiej scenerii”.
Kalwaria Zebrzydowska – najstarsze założenie kalwaryjskie w Polsce, od kilku lat
obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, poza rozsianymi w terenie
kaplicami także główna świątynia założenia zasługuje na uwagę -wszystko jednolite
stylowo i przyciągające swą ponad 400 - letnią historią, oraz niepowtarzalnym
klimatem polskiej Małej Jerozolimy;
CENA: 284.00
dla członków PTTK

274.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

14.12.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 35 zł (bilety normalne) lub 25 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Kraków

WROCŁAW

Z BOŻONARODZENIOWYM
JARMARKIEM

STARE MIASTO,
PAŁAC KRÓLEWSKI,
OPERA
WROCŁAWSKA

Tylko na wielkich średniowiecznych rynkach jarmarki bożonarodzeniowe zyskują
odpowiednią oprawę, Wrocław w tej kategorii z pewnością ma się czym pochwalić.
Zarówno główny plac miasta, jak i sąsiedni Solny Rynek w okresie około
bożonarodzeniowym zamieniają się we wspaniałe targowisko pełne właściwego dla
tych Świąt przepychu.
PROGRAM IMPREZY
Wrocław - gotycka zabudowa Starego Miasta ze słynnym ratuszem – obecnie
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Pałac Królewski – Muzeum Historyczne: zwiedzanie komnat królów pruskich, wystawy 1000 lat Wrocławia i wystawy sztuki Wrocławia
1850-1945, 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); Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku– gotycka świątynia
o romańskich korzeniach w jej wnętrzu słynna ruchoma szopka, udział w skrzącym
się feerią barw bożonarodzeniowym jarmarku na Rynku;
CENA:
89.00
dla członków PTTK

84.00
WYJAZD:
GODZ 7.00

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

23.02.2019

NAJKRÓTSZE PASMA GÓRSKIE
W POLSCE, CZYLI GÓRSKIE
PRZEDMIEŚCIA KIELC Z ŻYWĄ
LEKCJĄ GEOMORFOLOGII

JANÓW, PRUSOWA
GÓRA, PATROL,
ZGÓRSKO

Swą koronę najwyższych szczytów mają Himalaje, Ziemia, mają i Góry Świętokrzyskie.
Według niej najbliższe nam gór należy podzielić aż na 28 pasm
i pasemek, co pozwala niektóre z nich uznać za najkrótsze w kraju Z pewnością
zaliczają się do nich te otaczające Kielce od południa, często mijane w drodze w
stronę Łysogór czy wschodniej części Beskidów, a z pewnością zasługujących na
bliższe poznanie ze względu na swą bardzo zróżnicowaną rzeźbę i kilka
niepowtarzalnych atrakcji.
PROGRAM IMPREZY
Janów – wędrówka Pasmem Zgórskim przez Prusową Górę (368 m n.p.m.)
i Patrol (388 m n.p.m.) - Zgórsko, wieś graniczna z Pasmem Posłowińskim – Biesak
(381 m n.p.m.) to Mt.Everest tego liczącego dwa szczyty pasma – Kawetczyzna,
miejscowość pozwalająca nam przejść już w Pasmo Dymińskie – Góra Telegraf (408 m
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n.p.m.), okazała panorama Kielc z najwyższego szczytu na ich mapie) – Bukówka –
przejazd busem do Rezerwatu Geologicznego na Śliwowicach, rezerwat ukryty wśród
kieleckiego blokowiska skrywa podręcznikowy przekład rzeźby typu fałdowego,
miejsce wyjątkowo rzadko odwiedzane przez turystów)
(czas trwania wędrówki ok 6 godzin, dystans ok 16 km, suma podejść ok 250 m, 19 punktów
GOT charakterystyka trasy: bez większych długich stromizn, trasa o znacznych walorach
przyrodniczych i pojedynczych punktach widokowych, w znacznym procencie wiedzie terenami
leśnymi)

CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00

UWAGI:
Brak dodatkowych opłat

WYJAZD:
GODZ 6.00

16.03.2019

BRAMA DO JURY
KRAKOWSKO –
CZĘSTOCHOWSKIEJ

OSTRĘŻNIK,
POTOK ZŁOTY,
ZRĘBICE,
OLSZTYN

Z WIELKIM POETĄ W TLE

Zapraszamy na wypad w okolice pod częstochowskiego Olsztyna. Tym razem skupimy
się na przyrodzie okolic tej znanej z zamku miejscowości. Jej bliskość względem Łodzi
pozwala nam nazwać ją Bramą Jury Krakowsko – Częstochowskiej (choć geografowie
pewnie mieliby inną koncepcję na ten temat), a jeśli już jesteśmy przy kwestii bram,
to wycieczkę zaczniemy od przekroczenia bramy warowni w Ostrężniku, zaczerpniemy
ze źródła Zygmunta i Elizy, dotrzemy także do rezerwatu chroniącego niezwykłe skały
nazwane Sokolimi Górami. Nieformalnym patronem tego wyjazdu będzie Zygmunt
Krasiński, dla którego tereny między Olsztynem a Potokiem Złotym stanowiły źródło
inspiracji i natchnienia, z którego czerpał podczas pobytu pewnego upalnego lata
1857 roku.
PROGRAM IMPREZY
Ostrężnik - ruiny średniowiecznej warowni, niegdyś strzegącej szlaku handlowego,
dziś samotnie stojącej wśród wiekowego lasu;
Źródła Zygmunta i Elizy - jedno z największych wywierzysk w tej części Jury;
Rezerwat Parkowe - chroni najbardziej malowniczą część doliny rzeki Wiercicy, oraz
jej źródła, nie brak tu także wapiennych ostańców;
Potok Złoty (miejscowość związana z poetą Zygmuntem Krasińskim, pozostał po nim
m.in. okazały dworek otoczony parkiem;
Janów - krótki przejazd busem, wędrówka fragmentem szlaku Orlich Gniazd;
Zrębice – Rezerwat Sokole Góry najeżony wychodniami skalnymi i podziurawiony
jaskiniami silnie pofałdowany fragment bliskiego naturalności jurajskiego lasu–
Olsztyn
czas trwania wędrówki ok. 5 godzin, dystans ok 17 km, charakterystyka trasy: bez większych
długich stromizn, trasa o wybitnych walorach historycznych, przyrodniczych i znacznych
walorach widokowych, liczne wychodne skalne o fantazyjnych kształtach rozsiane w lasach,
zwłaszcza ruiny w Ostrężniku oraz rezerwaty geologiczne Parkowe i Sokole Góry)
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CENA:

89.00

dla członków PTTK

84.00

UWAGI:
Brak dodatkowych opłat

WYJAZD:
GODZ 6.00

05-07.04.
2019

GÓRAMI DOOKOŁA BIELSKA
– BIAŁEJ

BESKID MAŁY,
BESKID ŚLĄSKI

Bielsko -Biała to szczęśliwie położone miasto z którego można wyjść w góry bez
konieczności dojeżdżania do nich jakimkolwiek transportem. Zafascynowani tym
faktem proponujemy wycieczkę będącą próbą obejścia go niemal dokoła, korzystając
z najciekawszych tras Beskidu Małego i Śląskiego, które swymi stokami opadają do
Stolicy Podbeskidzia.
PROGRAM IMPREZY
Mikuszowice – kościół p.w. św Barbary o niezwykłej historii, drewniany z przebogatymi polichromiami – Łysa Przełęcz (563 m.n.p.m.) - schronisko PTTK Magurka
Wilkowicka (909 m.n.p.m.) jedno z nielicznych schronisk w Beskidzie Małym – Czupel
(933 m.n.p.m.) najwyższy szczyt Beskidu Małego, od niedawna o znakomitych
walorach widokowych – Tresna, tama na Jeziorze Żywieckim – punkt widokowy na
Beskid Śląski i Kotlinę Żywiecką.
(czas wędrówki ok. 5 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 12 km, różnica wzniesień ok.
520 m,18 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, bez
większych stromizn, jedno dłuższe podejście na początku wędrówki, trasa atrakcyjna
krajoznawczo i widokowo, zwłaszcza panorama z Czupla);

Bystra Śląska – Fałatówka - wizyta w domu, pracowni Juliana Fałata – malarskiego
piewcy pejzaży Beskidu Śląskiego
- schronisko Kozia Góra – wędrówka
pozostałościami dawnego naturalnego toru saneczkowego – Szyndzielnia (1028 m
n.p.m.),jedno z najstarszych w Beskidach schronisk, obok niego niewielkie alpinarium
z okazami miejscowej flory – Klimczok (1117 m n.p. m.) kolejne na naszej trasie
schronisko, najważniejszy szczyt północnej części Beskidu Śląskiego – Błatny (917 m
n.p.m.) zwornik grzbietów z ciekawym schroniskiem – Wysokie (756 m n.p.m.) jeden
z tzw. Leśnych Kościołów, miejsc tajnych nabożeństw ewangelickich w czasach
krwawo szalejącej kontrreformacji, ukryte wśród przepaścistych stoków Jezioro
Wielka Łąka – Wapiennca Górna;
(czas wędrówki ok. 7 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 17 km, różnica wzniesień ok.
600 m, 23 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, a na
Błatnej – błotniste � ,�bez większych stromizn, jedno dłuższe podejście na początku wędrówki,
trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo - zwłaszcza z polan grzbietowych);

Międzybrodzie Żywieckie - zwiedzanie jednej z największych w Polsce elektrowni
szczytowo – pompowych w Polsce – wjazd kolejką linowo – terenową na górę Żar
(761 m.n.p.m.), wagoniki znane z Gubałówki gdzie służyły przed renowacją tamtejszej
kolejki, zbiornik szczytowy elektrowni Porąbka – Żar, znakomity punkt widokowy na
Beskid Mały i przełom Soły – góra Kiczera (831 m.n.p.m.), wędrówka fragmentami
Małego Szlaku Beskidzkiego – góra Kocierz (879 m.n.p.m.) jeden z najwyższych
punktów Gór Zasolskich, matecznik przyrody w Rezerwacie „Szerokie”– Przełęcz
Kocierska (718 m.n.p.m.) najwyższy punkt śmiało poprowadzonego Kocierskiego
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Traktu przecinającego grzbiet Beskidu Małego;
(czas wędrówki ok. 4 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 9 km, różnica wzniesień ok. 250
m,13 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, bez
większych stromizn i dłuższych podejść, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo - zwłaszcza
panorama z góry Żar;

CENA:

439.00

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

17-19.05.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne) lub 40 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: Międzybrodzie

DOLINA RZEKI KRUTYNI
Z LĄDU I WODY

RUCIANE – NIDA,
PUSZCZA PISKA,
KRUTYNIA-SPŁYW

Zapraszamy w dolinę rzeki Krutyni w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Poznamy ją
zarówno z perspektywy wędrowca docierającego do najbardziej charaktery-stycznych
miejsc nad nią położonych, jak i z pokładu kajaka podczas całodziennego spływu
jednym z najpiękniejszych jej fragmentów. Szmaragdowe jeziora czy nieprzebyte lasy
Puszczy Piskiej? Stolica półdzikich potomków pogańskich plemion czy romantyczne
zacisze leśniczówki Pranie sprzyjające przelewaniu strof poezji na papier? Szlaki
piesze czy kajakowe? Na tej wycieczce nie trzeba wybierać – można wziąć wszystko!
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Ruciane - Nida – jeden z najważniejszych portów na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich, miejscowość malownicza przycupnięta na przesmyku między Jeziora-mi
Nidzkim i Bełdany – wędrówka brzegiem Jeziora Nidzkiego przez bezkresną Puszczę
Piską – Leśniczówka Pranie – ukochane miejsce K. I. Gałczyńskiego, dziś zatopione
wśród lasów muzeum poświęcone jego pamięci – Leśniczówka Drużno – Karwica
Mazurska - Rosocha
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny (nie licząc zwiedzania obiektów), dystans ok. 14 km,
charakterystyka trasy: trasa niemal w całości leśna na terenie Puszczy Piskiej, o wybitnych
walorach historycznych i przyrodniczych, w pierwszej części atrakcyjność podnosi bezpośrednie
sąsiedztwo brzegów Jeziora Nidzkiego);

II Dzień
Spływ jednym z najpiękniejszych fragmentów doliny rzeki Krutyni miedzy
miejscowością Krutyń a Nowym Mostem.
W pierwszej połowie trasy głębokość Krutyni sięga niespełna 50 cm. Na tym odcinku
charakterystyczna jest przenoska kajaka przy młynie w Zielonym Lasku, ale za
niewielką opłatą mogą to zrobić za nas osoby, które czekają na brzegu. Następna na
trasie jest Rosocha, mijamy Wojnowo i dopływamy do Ukty. Krutynia po tym zmienia
swój charakter, koryto rzeki nieco się zwęża, brzegi porastają olszyny, osiki, jarzębiny,
miejscami brzozy. Miniemy ruiny mostu kolejowego zniszczonego podczas II wojny
światowej, a kolejno na prawym brzegu PTTK Ukta, na lewym ostatnie samotne
gospodarstwo, po czym wpłyniemy do rezerwatu „Dolna Krutynia”. W jego obrębie
Krutynia charakteryzuje się silnie wykształconymi meandrami, jej szerokość na tym
terenie to ok. 30 m, a głębokość miejscami wzrasta. Drzewa nieco odsuwają się od
brzegu. W ich miejsce pojawia się nadbrzeżna, gęsta wodna roślinność, wśród której
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wypatrzeć można rzadkie gatunki roślin i ptaków. Mimo większej głębokości
przejrzystość wody umożliwia obserwacje podwodnej fauny i flory. Licznymi, jednak
dość szerokimi zakrętami rzeka doprowadza nas do miejscowości Nowy Most.
(czas trwania spływu to ok 6 godziny, dystans ok 19 km, charakterystyka trasy : trasa łatwa,
jedna konieczność przeniesienia kajaka na początku trasy z opcją zlecenia tego osobom
czekającym na brzegu (dodatkowa opłata rzędu 5 zł we własnym zakresie) w dużej części trasa
leśna na terenie Puszczy Piskiej, o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jeden z
najsłynniejszych szlaków kajakowych w Polsce);

III Dzień
Ruciane Nida – wędrówka brzegami Jeziora Bełdany – Kamień – Iznota – Galindia
(obiekt upamiętniający plemiona pogańskie zamieszkujące te treny jeszcze przez
długie wieki po chrystianizacji Europy – w radosny sposób zetkniemy się z ich kulturą,
tradycjami i wierzeniami) - tereny Rezerwatu Krutynia (chroni nie tylko dolinę rzeki,
ale i lasy porastające jej brzegi i tym razem to one będą przedmiotem naszego
zainteresowania) - Bobrówko
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny (nie licząc zwiedzania obiektów), dystans ok. 14 km,
charakterystyka trasy: trasa niemal w całości leśna na terenie Puszczy Piskiej, o wybitnych
walorach historycznych i przyrodniczych, w pierwszej części atrakcyjność podnosi bezpośrednie
sąsiedztwo brzegów Jeziora Bełdany, w końcowym etapie lądowa część Rezerwatu Krutynia);

CENA:

439.00

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

08.06.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 85 zł (bilety normalne i ulgowe) w tym spływ kajakowy. NOCLEG:
okolice Rucianego-Nida

SPALSKI PARK
KRAJOBRAZOWY

INOWŁÓDZ, SPAŁA,
SPŁYW PILICĄ

ZE SPŁYWEM PILICĄ

Lasy Spalskie od czasów naszych najpotężniejszych monarchów uznawane były za
nieprzebrany skarbiec zwierzyny łownej i teren gdzie zapraszało się na polowania
swych najznamienitszych gości. Dziś jest to matecznik przyrody, którego główną osią
jest dolina rzeki Pilicy. Nie pozostaje nam nic innego jak połączyć wędrówkę po
najcenniejszych partiach lasów objętych m.in. ochroną w rezerwacie leśnym Spała, ze
spływem najbardziej malowniczą częścią doliny Pilicy między Tomaszowem
Mazowieckim a Inowłodzem.
PROGRAM IMPREZY
Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz – spływ silnie meandrującym fragmentem doliny
Pilicy, po minięciu Spały bieg rzeki nieco się prostuje, nad jej wodami pochylają się
wiekowe drzewa pamiętające czasy carskich i prezydenckich łowów;
Inowłódz – krótka wizyta w częściowo odbudowanym zamku z czasów Kazimierza
Wielkiego, rzut oka na romański kościół obronny p.w. św. Idziego, ostatnie
uzupełnienie zapasów na drogę w inowłodzkiej synagodze pełniącej dziś role sklepu
spożywczego
i wyruszamy busem do Spały;
Spała – spacer ścieżką dydaktyczną po Rezerwacie Spała do Groty Św. Huberta,
spacer po Spale z wizytą w prezydenckim drewnianym kościołku w stylu zakopiański,
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przy słynnym pomniku spalskiego żubra i w miejscu gdzie stał carski dwór myśliwski,
(czas trwania wędrówki pieszej ok 2 godziny, dystans ok 5 km, charakterystyka trasy:
wędrówka leśnymi ścieżkami i duktami – po opadach ich fragmenty mogą być śliskie.
czas trwania spływu kajakowego – ok 5 godzin, dystans ok 18 km, trasa bez dodatkowych
trudności i niebezpiecznych fragmentów nurtu, kajaki 2 os.
trasa piesza i kajakowa o wybitnych walorach przyrodniczych i znacznych walorach
widokowych, spacer po Inowłodzu i Spale o znacznych walorach historycznych)

CENA:

79.00

dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

20-23.06.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 50 zł (bilety normalne i ulgowe) w tym spływ kajakowy.

SERCU BLISKI BESKID NISKI

MAGURSKI PN,
SĘKOWA,
ZDYNIA,
BARTNE

„Beskid Niski sercu bliski” – to nie tylko slogan reklamujący tą niezwykłą krainę, ale
dla wielu osób droga obrana raz na całe życie. Te z nazwy łagodne wzniesienia i góry
potrafią oczarować swoją nutką łemkowskiej egzotyki, bliską naturze przyrodą, a
także niezwykłym klimatem tworzonym przez połączenie lesistych grzbietów,
przycupniętych w ich cieniu, drewnianych cerkwi i kamiennych krzyży będących
często jedynymi pamiątkami po nieistniejących wsiach.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Folusz - dawne prewentorium przeciwgruźlicze, miejscowość słynąca także
z ciągle czynnych kopalni ropy naftowej, wędrówka przez północne rubieże
Magurskiego Parku Narodowego – Wodospad Magurski kaskady jednego
z tutejszych potoków lejące się z wysokości kilku metrów w dół – Diabli Kamień
znacznych rozmiarów wychodnie piaskowca, których genezę powstania zwykło się
tłumaczyć działaniem sił nieczystych, dziś chętnie odwiedzany pomnik przyrody
nieożywionej – Rezerwat Kornuty (830 m n.p.m.) przytulony do granicy parku
narodowego, najeżony wychodniami skalnymi grzbiet, dawniej rezerwuar najwyższej
klasy materiału dla bartniańskich kamieniarzy – Bartne jedna z najbardziej
łemkowskich wsi dzisiejszego Beskidu Niskiego, w dużej mierze z zachowaną
tradycyjną zabudową drewnianą, dwiema drewnianymi cerkwiami i niepowtarzalnym klimatem rodem z minionych epok;
(czas wędrówki ok. 5 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 13 km, różnica
wzniesień ok. 500 m,18 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po
opadach może być śliskie, bez większych stromizn i dłuższych podejść, trasa
atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo i historycznie zwłaszcza wizyta w Barnem i Magurskim Parku Narodowym);
II Dzień
Sękowa - imponujący gotycki kościół konstrukcji drewnianej, kiedyś zachwycał
artystów, dziś znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – wędrówka
grzbietem Magury Małastowskiej przez szczyt Obocz (627 m n.p. m.) – Owczary
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wioska otoczona lesistymi grzbietami, jej chlubą jest malownicza drewniana cerkiew
także wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, godny odwiedzenia jest
także pierwszy z licznych cmentarzy z czasów I wojny światowej jaki napotkamy na
naszej trasie – Przeł. Owczarska (501 m n.p.m.) – Magura Małastowska (813 m
n.p.m.) poza kolejnymi cmentarzami także jedno z nie-licznych w Beskidzie Niskim
schronisk turystycznych – jego specyfiką jest m.in. kuchnia w … piwnicy z której
potrawy wyjeżdżają specjalnej konstrukcji windą– Przeł. Małastowska (604 m n.p.m.)
jeden z najciekawszych i najbardziej okazałych cmentarzy pierwszowojennych na
naszej trasie) – Wierch Wirchne (635 m n.p.m.) – Gładyszów – od wieków jedna z
ważniejszych wsi Łemkowszczyzny, na jej terenie drewniana cerkiew, a obok tzw.
czasownia;
(czas wędrówki ok. 7 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 19 km, różnica wzniesień ok.
700 m, 26 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, bez
większych stromizn, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie atrakcyjna
przyrodniczo i historycznie - zwłaszcza wizyta w Sękowej, Owczarach i na Przełęczy
Małastowskiej);

III Dzień
Zdynia - wieś kojarzona ze słynną Łemkowską Watrą i grobem pierwszego
łemkowskiego świętego, ciągle żywy punkt kultury łemkowskiej – Rotunda (771 m
n.p.m.),na jej szczycie 100 lata temu strumieniami lała się krew żołnierzy rosyjskich i
austriackich, dziś jest tu jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
cmentarzy wojennych z grupy tzw galicyjskich, – Regietów Wyżny – Dolina
Regietówki – Przeł Regietowska, wędrówka jedną z najpiękniejszych dolin Beskidu
Niskiego, niegdyś ludna i gwarna, dziś zdominowana przez pasące się tu swobodnie
stada koni huculskich z pobliskiej stadniny, – Jaworzyna (881 m n.p.m.), niegdyś
słynny punkt widokowy, dziś zarastający, co nie odebrało uroku temu masywnemu
wzniesieniu; – Konieczna, zdawać się może, że wioska na końcu świata, ale z piękną
drewniana cerkwią;
(czas wędrówki ok. 7 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 18 km, różnica wzniesień ok.
860 m, 27 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, bez
większych stromizn, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie atrakcyjna
przyrodniczo i historycznie, zwłaszcza wizyta na Rotundzie i w dolinie Regietówki);

IV Dzień
Bartne - uzupełnienie zwiedzania na które nie starczyło czasu pierwszego dnia,
wędrówka wzdłuż wsi łańcuchowej wciśniętej w rzeczną dolinę, – Przeł. Majdan –
Świerzowa Ruska, dolina od ponad 50 lat zarośnięta lasem, jedynym śladem ponad
500-osobowej wsi jaka tu funkcjonowała są imponujące kamienne krzyże wyrastające
zdawać by się mogło znikąd, – Świątkowa Mała, przycupnięta na wzgórzu drewniana
cerkiew łemkowska, – Krempna, nowoczesne interaktywne Muzeum Magurskiego
Parku Narodowego, ostatnia na trasie naszej wędrówki drewniana cerkiew, tym
razem ozdobiona legendarnym kamiennym posągiem św. Mikołaja z XVIII w.)
(czas wędrówki ok. 5 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 9 km, różnica wzniesień ok. 200
m,11 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe, po opadach może być śliskie, bez
większych stromizn i dłuższych podejść, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie
atrakcyjna przyrodniczo i historycznie - zwłaszcza wizyta w Barnem, Świeżowej Ruskiej
i Krempnej);
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CENA:

599.00

WYJAZD:
GODZ 6.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 20 zł (bilety normalne) lub 15 zł (bilety ulgowe)
NOCLEG: okolice Gorlic

12-14.07.
2019

PIENINY PO OBU STRONACH
GRANICY

dla członków PTTK

579.00

ZE SPŁYWEM PONTONOWYM

JAWORKI,
CZERWONY
KLASZTOR,
SZCZAWNICA

Pieniny to góry które nie mogą się znudzić, zwłaszcza oglądane w wiosennej odsłonie
gdy pienińskie łąki strzelają feerią barw i zapachów niezliczonej ilości gatunków
roślin. 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
I Dzień
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 trans-graniczne
Tatry! - Przeł. Rozdziele (803 m n.p.m.), granica Pienin i Beskidu Sądeckiego,
niezapom-niana 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);

II Dzień
Czerwony Klasztor - zwiedzanie dawnego kartuskiego założenia klasztornego, miejsca
działania słynnego brata Cypriana zielarza – wynalazcy) – g. Plasna (889 m n.p.m.) –
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)

III Dzień
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, podzielenie na 6-8 osobowe zespoły
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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
CENA: 439.00
dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

03.08.2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 70 zł (bilety normalne i ulgowe), w tym spływ.
NOCLEG: Krościenko

ZAŁĘCZAŃSKI PARK
KRAJOBRAZOWY

REZERWAT WĘŻE,
SPŁYW WIELKIM
ŁUKIEM WARTY

ZE SPŁYWEM KAJAKOWYM ŁUKIEM
WARTY

Geograficznie ten jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce, to początek
obleganej przez turystów Jury niesłusznie zwanej tylko Krakowsko-Częstochowską.
Choć trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej skali, ale i na trasie naszej
wędrówki nie zabraknie wapiennych skał, terenów obfitujących
w jaskinie, a zwieńczeniem wędrówki będzie spływ najokazalszym fragmentem biegu
naszej trzeciej co do długości rzeki w kraju, która śmiałym łukiem w tym miejscu
przebija się przez skały Jury Wieluńskiej.
PROGRAM IMPREZY
Draby Drugie – Góra Buki (zwieńczona wychodniami skalnymi stanowi dogodny
punkt widokowy) – Góra Krzemionki – Rezerwat Węże na Górze Zelce (wizytówka
tych terenów – pocięta siecią jaskiń i zdobna licznymi skałami stanowi też dogodny
punkt widokowy) – Góra Wapiennik (wraz z sąsiednią Górą Św. Genowefy zwana
Bramą Przełomu Działoszyńskiego) – Stara Wieś – dalsza wędrówka kajakiem przez
przełomowy odcinek Warty (Wielki Łuk Warty) do Przywozu
(czas trwania wędrówki pieszej ok 4 godziny, dystans ok 13 km, charakterystyka trasy –bez
większych długich stromizn, miejscami podłoże skaliste – po opadach może być śliskie
czas trwania spływu kajakowego – ok 3 godzin, dystans ok 13 km, trasa bez dodatkowych
trudności i niebezpiecznych fragmentów nurtu, kajaki 2 os.)
trasa piesza i kajakowa o wybitnych walorach przyrodniczych i znacznych walorach widokowych

CENA:

79.00

dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

15-18.08.
2019

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 60 zł (bilety normalne i ulgowe) w tym spływ kajakowy.

NA SUDECKIM TRÓJSTYKU
GRANIC I PASM

GÓRY ŻYTAWSKIE,
GÓRY IZERSKIE,
ŚWIERADÓW

Transgraniczna wycieczka na pograniczu polsko – czesko – niemieckim. Odwiedzimy
najdalej na zachód wysunięte partie Sudetów z Górami Żytawskimi (Łużyckimi) i
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Izerskimi na czele. Choć w obu przypadkach zdobędziemy najwyższe ich szczyty, to nie
one będą główną atrakcją wyjazdu. Tuż za nasza zachodnią i południową granicą
wyrosły baśniowe skalne kompleksy zbudowane z piaskowców, niektórym mogą
przypominać nasze Góry Stołowe, ale stopień trudności wędrówki po nich jest co
najmniej o stopień większy. Trasy dostosowano dla turysty o przeciętnej kondycji i
sprawności, zaznaczamy jednak, że nie zabraknie schodów, także tych o ażurowej
konstrukcji gdzie świetnie widać to co jest pod nami, kilkakrotnie przyjdzie nam wejść
także po niewysokiej drabince (sprawdzi-liśmy – są naprawdę solidnie przytwierdzone
do skały). Prosimy zatem o przemy-ślane zapisy, ale gwarantujemy, że kto pojedzie,
ten nie pożałuje.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Góry Żytawskie – początek wędrówki w miejscowości Oybin – około 4 godzinna
wędrówka wśród niesamowitych formacji piaskowcowych na trasie: Diabelski Młyn
(Teuffelsmuhle) - Toffler - Scharfenstein - Grosse FelssenGasse - Oybin (jeśli czas
pozwoli także wejście na HVozd (750 m. n.p.m) – wędrówka lesistymi terenami
najeżonymi ostańcami skalnymi, w kilku miejscach wsparciem będą schody
wyposażone w poręcze, czeka nas także jedna niewysoka drabinka;
(czas wędrówki ok. 4 godzin zwiedzanie obiektów, dystans ok. 8 km, różnica wzniesień ok. 350
m, 12 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste, po opadach może być
śliskie, miejscami stromo (UWAGA! – schody + jedna krótka drabinka do pokonania), trasa
atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo, zwłaszcza formacja
skalna Diabelski Młyn);

II Dzień
Góry Izerskie po 2 stronach granicy - przejazd na czeską stronę po czym wędrówka na
trasie Smedava (zimą to raj dla narciarzy biegowych, latem to dobry punkt
wypadowy w najwyższe parte czeskich Gór Izerskich) – Jizera (1122 m n.p.m. jeden z
wyższych szczytów tych gór, na szczycie ciekawe formacje skalne) - Smedava –
Palicznik (930 m n.p.m.) (jedna z najciekawszych ogólnodostępnych formacji
skalnych w Czechach – UWAGA – ich zwiedzanie umożliwia wędrówka po schodach i
kilku drabinkach) - Smrk (1124 m n.p.m.- drugi najwyższy szczyt Gór Izerskich, na
nasze „nieszczęście” tuż za czeską granicą) - Stóg Izerski (1105 m n.p.m.),
obowiązkowa wycieczka dla kuracjuszy ze Świeradowa, na szczycie jedyne w polskiej
części Gór Izerskich schronisko PTTK – Świeradów Zdrój
(czas wędrówki ok. 7 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 15 km, różnica wzniesień ok.
750 m, 23 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste, po opadach może być
śliskie, miejscami stromo (UWAGA! – schody + kilka drabinek do pokonania), trasa atrakcyjna
krajoznawczo i przyrodniczo, wybitnie atrakcyjna widokowo - zwłaszcza formacje skalne po
czeskiej Gór Izerskich, oraz widoki ze Stogu Izerskiego);

III Dzień
Transgraniczna wędrówka przez czeskie i niemieckie Góry Żytawskie (zwane też
Łużyckimi): Kurort Jonsdorf – wędrówka Carolafelsen - Grosse und Kleine Orgel Krkavci Kameny (granica niemiecko – czeska) - Nonnefelsen - Chata Luż (schronisko
przy najwyższym szczycie Gór Łużyckich) - Luż (793 m n.p.m. - najwyższy szczyt Gór
Łużyckich) - Waltersdorf - przejazd do Świeradowa
(czas wędrówki ok. 7 godzin + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 14 km, różnica wzniesień ok.
580 m, 21 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste, po opadach może być
śliskie, miejscami stromo (UWAGA! – schody, także te o ażurowej konstrukcji), trasa atrakcyjna
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krajoznawczo i przyrodniczo, wybitnie atrakcyjna widokowo);

IV Dzień
Przejazd na Rozdroże Izerskie, główny węzeł grzbietów Gór Izerskich, jeden z
najwyższych punktów dostępnych samochodem w polskich Sudetach - wejście na
Izerską Kopę (1126 m n.p.m.)(najwyższy szczyt całych Gór Izerskich – Izerskie Garby
(1084 m n.p.m.) (na jej stokach niezwykle malownicza nieczynna odkrywkowa
kopalnia kwarcu „Stanisław”) – Zwalisko (1047 m n.p.m.) (pożegnanie ze skalnymi
ostańcami podczas tej wycieczki – tym razem w nieco skromniejszym, polskim
wydaniu) – Rozdroże Izerskie
(czas wędrówki ok. 4 godziny + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 13 km, różnica wzniesień ok.
390 m, 17 pkt GOT, charakterystyka trasy – podłoże gruntowe lub skaliste (po opadach może
być śliskie), jedno dłuższe podejście, trasa atrakcyjna krajoznawczo, przyrodniczo oraz
widokowo - zwłaszcza formacje skalne na Zwalisku, wyrobisko nieczynnej kopalni Stanisław,
oraz najwyższy szczyt Gór Izerskich Wysoka Kopa);
UWAGI:
CENA: 669.00
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
dla członków PTTK
około 40 zł (bilety normalne i ulgowe)
649.00
NOCLEG: Świeradów Zdrój
WYJAZD:

GODZ 6.00

20-22.09.
2019

SIELSKI SPISZ

Z WĘDRÓWKĄ W KORONACH
DRZEW

PRZEŁOM BIAŁKI,

ŚCIEŻKA W
KORONACH DRZEW,

OSTURNA

Spisz to kraina leżąca dosłownie i w przenośni w cieniu masywu Tatr. Wędrówki po
łagodnych wniesieniach tej krainy dostarczają niezapomnianych widoków na
najwyższe z naszych gór, bez konieczności forsowania się długą i niebezpieczną
wspinaczką. Jego niezwykłe przygraniczne położenie pozwoliło wytworzyć odrębną
kulturę, będącą konglomeratem wpływów polskich, słowackich, rusińskich a nawet
romskich, nie zabraknie więc na naszej trasie odwiedzin w spiskich wioskach
położonych po obu stronach tak gorącej w dawniejszych czasach granicy państwowej.
Na najwyższy poziom emocji dostaniemy się podczas wędrówki słynną „Ścieżką w
koronach drzew”. Ponad 1200 m długości i ponad 20 m wysokości trasa
poprowadzona ponad wielogatunkowym lasem słowackiego Pienińskiego Parku
Narodowego pozwala zapoznać się z ekosystemem lasu z niecodziennej perspektywy.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Trybsz - jedyny drewniany kościół w polskiej części Spisza, a do tego z malowaną
panoramą Tatr z przed 2 wieków, wędrówka niezwykle widokowym grzbietem,
z którego Tatry wydają się być na wyciągnięcie ręki, patrząc w drugą stronę widzimy
sielskie pejzaże łagodnych spiskich pagórków - Wierchowina (963 m n.p.m.) Pawlikowski Wierch (1016 m n.p.m.), jedno z najwyższych wzniesień polskiej części
Spisza – Jurgów, miejscowość przycupnięta przy granicznym grzbiecie, zachowane
liczne przykłady tradycyjnej zabudowy, w tym słynna dzwonnica loretańska mająca
moc odstraszania burzowych chmur;
(czas wędrówki ok. 4 godziny + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 11 km, różnica wzniesień ok.
360 m, 15 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste, po opadach może być
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śliskie, bez większych stromizn i długich podejść, trasa atrakcyjna krajoznawczo, przyrodniczo
oraz niezwykle atrakcyjna widokowo, zwłaszcza tatrzańskie panoramy z grzbietu nad Trybszem,
oraz drewniana świątynia w tej miejscowości, panoramy Tatr i Spisza z kolejnych wzniesień na
trasie);

II Dzień
Bachledova Dolina – „Ścieżka w koronach drzew”, niezwykła trasa poprowadzona na
platformach muskających czubki drzew (wys. ok 24 m), niezapomniane widoki na
Tatry Bielskie, Pieniny i Zamagórze Spiskie, także ze spiralnej wieży widokowej
(kolejne 620 m wędrówki i o kilkanaście metrów wyższy poziom – wszystko
bezpieczne, z barierkami, bez konieczności zapinania uprzęży),– Magurka (1193 m
n.p.m.) wędrówka niezwykle widokowym grzbietem odsłaniającym kolejne partie
pobliskich Tatr Bielskich – Osturna, cudownie malownicza wioska w całości uznana za
„żywy skansen” i objęta restrykcyjnymi zakazami wznoszenia nowych budynków,
niezwykłe nagromadzenie tradycyjnej architektury drewnianej– Velka Frankova –
Kacwin, uznawana za najbardziej „spiską ze spiskich” polskich wsi, raj dla koneserów
etnografii i architektury ludowej);
(czas wędrówki ok. 7 godziny + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 19 km, różnica wzniesień ok.
500 m, 24 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste (po opadach może być
śliskie), bez większych stromizn i z jednym dłuższym podejściem, trasa atrakcyjna krajoznawczo,
przyrodniczo oraz niezwykle atrakcyjna widokowo, zwłaszcza widoki na Tatry Bielskie oraz
wędrówka ścieżką w koronach drzew. UWAGA – ścieżka ta pozwala obcować w bezpieczny
sposób (zabezpieczenia to barierki) z olbrzymią otwarta przestrzenią);

III Dzień
Łapsze Wyżne, duża wieś w centralnej części polskiego Spisza, ciekawe przykłady tzw.
spiskiego rokoko w miejscowej świątyni – Grandeus (795 m n.p.m.) – choć nie
najwyższy, uważana za jeden z najlepszych punktów widokowych w polskiej części
Spisza) – Dursztyn, kolejna ze spiskich wiosek w których czas jakby wolniej płyną co
widać i … czuć - Dursztyńskie Skałki, ciąg formacji skalnych rozsianych wśród spiskich
pół przewalających się przez łagodne wzniesienia – Rezerwat Przełom Białki, słynne
skały Kramnica i Obłazowa przez które przedziera się tocząca wody z Tatr Białka,
obowiązkowy punkt wizyty na Spiszu- Krempachy, świątynia łącząca cechy stylów od
romańskiego, po charakterystyczny dla Spisza renesans;
(czas wędrówki ok. 4 godziny + zwiedzanie obiektów, dystans ok. 11 km, różnica wzniesień ok.
200 m, 13 pkt GOT, charakterystyka trasy: podłoże gruntowe lub skaliste, po opadach może być
śliskie, bez większych stromizn i długich podejść, trasa atrakcyjna krajoznawczo, przyrodniczo
oraz niezwykle atrakcyjna widokowo - zwłaszcza rezerwat przyrody Przełom Białki, wychodnie
Dursztyńskie Skałki, oraz zabytkowe świątynie o typowo spiskich cechach architektonicznych w
Łapszach i Krempachach);

CENA:

439.00

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 45 zł (bilety normalne i ulgowe)
NOCLEG: Bukowina Tatrzańska lub okolice
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11-13.10.
2019

JESIENNE RUDAWY
JANOWICKIE
Z WISIENKĄ NA TORCIE

JANOWICE
WIELKIE,
WIEŚCISZOWICE,
BOLCZÓW

Rudawy Janowickie to niewielkie obszarowo, ale arcyciekawe pasmo Sudetów
Zachodnich, leżące w cieniu łańcucha Karkonoszy. Od lat przyciąga miłośników
wspinaczki granitowymi ścianami Sokolików, zachęca do wędrówek pasjonatów
historii zdążających do ruin zamku Bolczów, kusi artystów pejzażami Kolorowych
Jeziorek. Swoista wisienką na torcie będzie wypad w Góry Kaczawskie ze zdobyciem
ich najwyższego szczytu.
PROGRAM IMPREZY
I Dzień
Janowice Wielkie - miejscowość u wylotu Janowickiego Przełomu Bobru, to na jej
część nazwano pasmo po którym wędrujemy – Zamek Bolczów średnio-wieczna ruina
zamku piastowskiego. Ze względu na znakomity stan zachowania, od wieków cel
wycieczek pierwszych sudeckich turystów – Skalny Most – Starościńskie Skały –
Fajka – wędrówka szlakiem kolejnych wychodni skalnych rozsianych na podejściu na
Lwia Górę (718 m n.p.m.) – schronisko Szawajcarka – jedno z najstarszych schronisk
w tej części Sudetów – ciekawy styl szwajcarski i znakomita lokalizacja to jego
największe atuty – Sokoliki, niezwykła granitowa grupa wychodni skalnych
uatrakcyjniająca wędrówkę przez widokowe szczyty Krzyżnej Góry (654 m n.p.m.) tu
niewielkie ruiny Zamku Sokolec oraz Sokolika (623 m n.p.m.) - Trzcińsko
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny, dystans ok 12 km, suma podejść ok 340 m, 15 punktów
GOT charakterystyka trasy: bez większych długich stromizn, podłoże gruntowe, miejscami
skaliste po opadach może być śliskie, trasa o znacznych walorach przyrodniczych i
historycznych, oraz wybitnych walorach widokowych i krajobrazowych – zwłaszcza wędrówka w
rejonie Sokolików)

II Dzień
Wieściszowice – Kolorowe Jeziorka - dawne wyrobiska kopalniane zalane wodą,
dzięki składowi skał każde przybrało inna barwę od błękitu po zieleń – Wielka Kopa
(871 m n.p.m.) - samotny masyw na pograniczu rozległej Kotliny Kamiennogórskiej,
niezwykłe widoki gwarantowane – Czarnów - wychodnie skalne Konie Apokalipsy –
Skalnik (945 m n.p.m.) najwyższy szczyt Rudaw Janowickich– Wołek (878 m n.p.m.)
masywne zniesienie o licznych polanach widokowych – Mniszków
(czas trwania wędrówki ok 6 godziny, dystans ok 19 km, suma podejść ok 640 m, 26 punktów
GOT charakterystyka trasy: bez większych długich stromizn, kilka dłuższych podejść, podłoże
gruntowe po opadach może być śliskie, trasa o znacznych walorach przyrodniczych i kilku
punktach widokowych, w znacznym procencie wiedzie terenami leśnymi)

III Dzień
Janowice Wielkie – Różanka (628 m n.p.m.) - fragment odosobnionego pasemka Gór
Kaczawskich zwanego Górami Ołowianymi – Przeł. Radomierska (523 m n.p.m.)
ważny punkt na mapie podziałów pasm Gór Kaczawskich – wędrówka tzw. Grzbietem
Zachodnim – najwyższym w Górach Kaczawskich (widokowy szczyt Dudziarza (654 m
n.p.m.) - Leszczyniec (608 m n.p.m.) - Skopiec (724 m n.p.m. - najwyższa kulminacja
tych gór – Komarno
(czas trwania wędrówki ok 4 godziny, dystans ok 12 km, suma podejść ok 240 m, 14 punktów
GOT charakterystyka trasy: bez większych długich stromizn, podłoże gruntowe po opadach
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może być śliskie, trasa o znacznych walorach przyrodniczych i pojedynczych punktach
widokowych, w znacznym procencie wiedzie terenami leśnymi)

CENA:

439.00

UWAGI:
Brak dodatkowych opłat
NOCLEG: okolice Janowic Wielkich

dla członków PTTK

424.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

07.12.2019

ZIMOWY BOLIMOWSKI PARK

KRAJOBRAZOWY

Z GORĄCĄ NIESPODZIANKĄ

BUDY GRABSKIE,

GRABIE,

KRASNÓW ,
BOLIMÓW

Puszcza Bolimowska to niezwykły kompleks leśny. Mało kto wie, że to właśnie tutaj
upolowano ostatniego dziko żyjącego tura w Polsce, tu powstał leśny lud tzw.
Budników żyjących w niemal pełnej symbiozie z lasem, tu też niestety po raz pierwszy
na świecie użyto broni chemicznej.
PROGRAM IMPREZY
Jezioro Balaton - śródleśne jeziorko o dumnej i egzotycznej nazwie - Most
Kopersteina - ważny punkt orientacyjny dla płynących Rawką - Budy Grabskie –
wędrówka szlakami meandrującymi wzdłuż urwistych brzegów doliny Rawki – Grabie
– Joachimów - cmentarz upamiętniający tragiczną w skutkach bitwę z czasów I wojny
światowej – Krasnów – Bolimów - miejscowość na skraju puszczy, od kilku pokoleń
siedziba warsztatu garncarskiego rodziny Konopczyńskich, tu każdy spróbuje swych sił
na garncarskim kole, zakończymy też sezon wędrówek w 2019 roku przy wspólnym
ognisku;
(czas trwania wędrówki ok 5 godziny, dystans ok 18 km, trasa niemal w całości po
terenach leśnych, trasa o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
UWAGA! Warunki śniegowe mają decydujące znaczenie w kwestii możliwości
przebycia całej zaplanowanej trasy)
CENA:
79.00
dla członków PTTK

74.00
WYJAZD:
GODZ 6.00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów
około 18 zł (bilety normalne i ulgowe)

OFERTA PTTK PABIANICE – wczasy
1 03 – 6.04 2019

USTROŃ –

TURNUS ZDROWOTNY Z ZIOŁOLECZNICTWEM
Serdecznie zapraszamy na pobyt z zabiegami rehabilitacyjnymi uzupełniony o kurację zio łową wg. zaleceń Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Oferta uzupełniona jest o spotkanie z lekarzem fitoterapeutą, uczniem Ojca Grzegorza, który przybliży zalety ziołolecz -
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nictwa. W ramach pobytu zaplanowana jest też wycieczka do Rychwałdu, która pozwoli
poznać historię Ojca Grzegorza oraz klasztor, w którym mieszkał, przyjmował pacjentów i
przygotowywał swoje receptury. Każdy uczestnik otrzyma też książkę, która pozwoli na
naukę ziołolecznictwa we własnym zakresie.

ŚWIADCZENIA:










Przejazd
6 x nocleg w pokoju 2-osobowym w Ośrodku Tulipan
Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
1 x wizyta lekarska i zlecenie zabiegów
10 x zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza
Kuracja ziołami Ojca Grzegorza na czas pobytu
1 x kolacja grillowa
1 x prezentacja multimedialna o atrakcjach Beskidu Śląskiego lub spacer po
okolicy z opiekunem
 1 x zabawa z Kalamburami
 1 x spotkanie z lekarzem, fitoterapeutą, uczniem Ojca Grzegorza. Wykład o ziołolecznictwie, możliwość indywidualnych konsultacji po wykładzie
 Dla każdego podręczniki do nauki ziołolecznictwa "Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki" oraz komplet kwartalników " Zioła dla zdrowia"
 Wycieczka autokarowa do Rychwałdu, Msza Święta, zwiedzanie Sanktuarium.
Postój w kościołach w Łodygowicach i Żywcu
 Opieka pilota i ubezpieczenie NNW
Dodatkowo płatne:
 Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa 3 zł/osoba/doba



Wycieczki autokarowe: Mała Pętla Beskidzka (Muzeum Koronki, Kurna Chata),
Zamek Prezydenta RP i okolice Wisły, Szczyrk (Sanktuarium na Górce), Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska, Polski i Czeski Cieszyn, Morawski Kras i Ołomuniec,
Kulig w Dolinie Białej Wisełki wraz z góralską biesiadą.+ bilety wstępów

Uwagi dodatkowe:
- Pobyt rozpoczyna się kolacją w dnu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu

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.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
Cena:

998 zł/os.

Zniżka dla Członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
oraz dla pozostałych osób wpłacających do 7 stycznia 2019 r.

Zniżek nie łączymy.
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4%
25 zł

1 – 8.05
2019

ROWY - bardzo blisko plaży

ok. 5 minut
spacerem)!!!

Dom Wczasowy „BLANKA” położony jest w nadmorskiej, rybackiej miejscowości Rowy,
oddalonej zaledwie 15 km od Ustki i znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Słowińskiego
Parku Narodowego.
Dom „BLANKA” do którego z ogromną przyjemnością Państwa zapraszamy ma idealne
położenie, albowiem znajduje się w samym sercu Rowów.
Do dyspozycji gości są pokoje 2-,3-,4- osobowe. W każdym pokoju znajduje się łazienka
z pełnym węzłem sanitarnym (kabina prysznicowa, umywalka, WC), telewizor, internet, czajnik
elektryczny, sprzęt plażowy. Blanka jest ogrzewana (poza sezonem).
Dla gości dostępna jest również przestronna sala kominkowa. Dla osób lubiących aktywny
wypoczynek przygotowane jest pomieszczenie ze stołem do tenisa i piłkarzykami. Ośrodek
posiada również inne sprzęty, które mogą się przydać do relaksu na świeżym powietrzu, jak kije
do Nordic Walking.

ŚWIADCZENIA:

•
•

Przejazd

•
•
•

Noclegi (pokoje 2-,3-, 4-osobowe)

Wyżywienie 3x dziennie w ośrodku (śniadania i kolacje - stół szwedzki, obiady serwowane)
Opiekę pilota
Ubezpieczenie NNW

Opłata klimatyczna we własnym zakresie.

1.095 zł/os
Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina
4%
Zniżka dla
pozostałych osób
wpłacających zaliczkę
do dnia 28.02.2019
r. 25 zł

UWAGI:
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.
W przypadku mniejszej liczby chętnych nastąpi zwrot zaliczki.
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 300 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie
przez organizatora.
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6 - 12.05.
2019

BUSKO ZDRÓJ - POBYT
WYPOCZYNKOWY POŁĄCZONY
Z LECZENIEM !!!

Wczasy w Hotelu***Gromada to zdrowie i świetna zabawa!
Busko – Zdrój – jako uzdrowisko funkcjonuje już od 1836 roku, jest kurortem znanym na całym
świecie. Posiada świetne warunki ekologiczne, specyficzny mikroklimat i najlepsze pokłady
leczniczej siarki w Europie. Tutaj leczy się choroby reumatoidalne, choroby obwodowego
układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe stawów, gościec, choroby skórne (nie
zakaźne)choroby ortopedyczne oraz stany pourazowe tkanek miękkich.
Hotel Gromada*** piękne położenie obok Parku Zdrojowego zapewnia ciszę i kontakt
z naturą. Jest to czterokondygnacyjny budynek posiadający windę i podjazd, co umożliwia
pobyt osobom niepełnosprawnym. W komfortowych pokojach znajduje się łazienka, TV, telefon
oraz łącze internetowe .

ŚWIADCZENIA:

•
•
•
•

przejazd

•
•
•
•
•
•
•
•

1 x wieczorek powitalny z lampką wina

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)
1 x warsztaty tematyczne z układania kwiatów
1 x biesiada przy grillu
1 x wieczór humoru i gier
korzystanie z wypożyczalni rowerów oraz kijów do Nordic Walking
bezprzewodowy internet na terenie całego obiektu
ubezpieczenie NNW
opiekę pilota

Cena nie zawiera:

•
•

opłaty uzdrowiskowej - 3,50 zł za dzień/osoba (cena dot. 2018 r.)

melex „Słoneczny Express” przejazd po Busku - 20 zł/1 godz.

1 340 zł/os.
Zniżka dla Członków
PTTK oraz właścicieli
Karty
Pabianiczanina 4%
Zniżka dla osób
wpłacających
do 28.02.2019 30 zł

UWAGI:
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. W przypadku mniejszej liczby chętnych
nastąpi zwrot zaliczki.

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 300 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
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28.05 7.06.2019

POBIEROWO

Pobierowo - to najbardziej wysunięta na zachód miejscowość Wybrzeża Rewalskiego, położona
w przepięknym lesie sosnowo - świerkowym. Piaszczysta, szeroka plaża. Mikroklimat w
Pobierowie wspomaga leczenie: nieżytu górnych dróg oddechowych, alergii, nerwic, stanów
wyczerpania fizycznego i psychicznego, lekkich stanów chorobowych układu krążenia, chorób
tarczycy.
Ośrodek Wypoczynkowy PARADISO PARK - miejsce z dala od zgiełku, tłumów i hałasu, gdzie
słowo wypoczynek nabiera dosłownego znaczenia. Ośrodek położony ok. 400 m od morza.
Goście preferujący aktywny wypoczynek znajdą na terenie obiektu basen o powierzchni
128 m² , saunę, grotę solną oraz siłownię. Dla najmłodszych gości jest duży i bezpieczny plac
zabaw oraz dwa kąciki zabaw wewnątrz budynku.

ŚWIADCZENIA:

•
•

Przejazd

•
•
•
•
•
•

Wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie - bufet szwedzki, obiadokolacja - serwowana)

Nocleg w pokojach 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w pokojach TV,
czajnik, szklanki, parawan, suszarka do włosów, chłodziarka)
Korzystanie z krytego basenu, sauny, łaźni, sali fitness
1 x wieczorek taneczny z ciastem, kawą i herbatą
1 x grill (zamiast obiadokolacji) przy muzyce
Opiekę pilota
Ubezpieczenie NNW

Opłata klimatyczna we własnym zakresie (ok. 2 zł/dziennie)

1.595 zł/os.
Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty
Pabianiczanina 4 %
Zniżka dla osób
wpłacających do
15.03.2019
45 zł

18 – 28.06.
2019

UWAGI:
Zniżek nie łączymy
Dopłata do pokoju 1 - osobowego 300 zł/pobyt

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 450 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

ŁEBA

Ośrodek wypoczynkowy znajduje się w pobliżu lasu (ok. 100 m) oraz plaży (ok. 300 m)

ŚWIADCZENIA:
Przejazd
- 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, telewizorem i balkonem / pokoje wyposażone w ręczniki)
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- 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
Bezpłatne wypożyczenie kijków Nord Walking, leżaka, parawanu, krzesełka
- Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem
- Opłata klimatyczna we własnym zakresie ok. 2 zł/dziennie

1.555 zł/os.
Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina
- 4%
Zniżka dla
pozostałych osób
wpłacających zaliczkę
do dnia 29.03.2019 r.
- 45 zł

26.06 –
06.07.2019

UWAGI:

Zniżek nie łączymy
Dopłata do pobytu w pokoju 1-osobowym - 35 zł/doba

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 450 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

MIĘDZYWODZIE
wypoczynkowe lub rehabilitacyjne

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, wypożyczalnia rowerów, 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.

ŚWIADCZENIA:
- 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
Dopłata do wyżywienia z uwzględnieniem diet zdrowotnych 100 zł/pobyt
Opłata klimatyczna we własnym zakresie.

1.780 zł/os.
Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina
- 4%
Zniżka dla osób
wpłacających zaliczki

UWAGI:

Cena bez zabiegów leczniczych: 1.615 zł/os.
1.100 zł - dziecko 3 - 10 lat
Zniżek nie łączymy
Dopłata do pokoju 1-osobowego 230 zł/pobyt

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
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do
28.03.2019 - 50 zł

nastąpi zwrot zaliczki.

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 450 zł/os.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

10-19.07.
2019

ŁAZY k. MIELNA

MIEJSCE: CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU FALA I /150 m od morza/
ŚWIADCZENIA:
- Przejazd
- Noclegi w pokojach 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
- Wyżywienie 3 x dziennie /śniadania i kolacje bufet szwedzki, obiady serwowane do stolika/
- Imprezy taneczne z pieczeniem prosiaka, imprezy taneczne z DJ
- Bardzo bogaty program animacyjny: co drugi dzień fitness lub zumba z instruktorem, teatr
lalek, koncerty szantowe, kabaretowe stand - up, występy cyrkowe, sportowe rozgrywki dla
Gości, dla dzieci zorganizowana opieka z codziennymi zabawami podwórkowymi, konkursami,
grami terenowymi, sportowymi, konkursami talentów, wspólnym czytaniu bajek i kinem dla
dzieci itd.
- Sprzęt plażowy
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW
- dopłata do pobytu w pokoju 1 - osobowym 200 zł/pobyt
- opłata klimatyczna we własnym zakresie ok. 1,80 zł/os./dziennie
- wstęp na kort tenisowy 10 zł/h POBYT ROZPOCZYNAMY OBIADEM W DNIU

PRZYJAZDU, A KOŃCZYMY ŚNIADANIEM W DNIU WYJAZDU.
UWAGI:

1.775 zł/os.

Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty
Pabianiczanina
4%Zniżka dla
pozostałych osób
wpłacających zaliczkę
do dnia 15.04.2019
r. 50 zł

12 – 18.08.
2019

Dzieci od 5 - 15 lat - 1.490 zł
Dzieci do lat 5 /wspólne spanie/ - 515 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.
W przypadku mniejszej liczby chętnych nastąpi zwrot zaliczki.
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 450 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie
przez organizatora.

LĄDEK-ZDRÓJ
pobyt leczniczy
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
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- 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.

ŚWIADCZENIA:
- Przejazd
- 6 noclegów w pokojach 2-os. z łazienkami
- wyżywienie 3x dziennie w jadalni "Jubilat"
- całodobową opiekę pielęgniarską i doraźną pomoc lekarską
- kurację pitną bez limitu
- 15 zabiegów leczniczych (hydromasaże, aquavibron, kąpiele siarkowo - borowinowe)
- jednodniową wycieczkę do Javornika - Czechy (bilet wstępu do zamku) i Kłodzka (bilet wstępu
do Minieurolandu)
- opiekę pilota i ubezpieczenie NNW
- Opłata klimatyczna w kwocie 3,50 zł za dobę płatna indywidualnie na miejscu.
- Pobyt rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

1.260 zł/os.
- Zniżka dla Członków
PTTK i właścicieli
Karty Pabianiczanina
- 4%
- Zniżka dla osób
wpłacających do
26.04.2019 r. 35 zł

UWAGI:

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.
W przypadku mniejszej liczby chętnych nastąpi zwrot zaliczki.
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 360 zł/os.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie
przez organizatora.

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
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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 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
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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 uczestniczącychw 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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