LUTY - MARZEC

12 lutego

NAJNIŻSZE PASMA GÓR
ŚWIĘTOKRZYSKICH
W ZIMOWEJ ODSŁONIE

26 lutego

KIELCE – MIASTO NA
WZGÓRZACH

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
KIELCE

Kielce można 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 najznamienitsze zabytki miasta. Ta ostatnia
możliwość stanie się myślą przewodnią naszej wycieczki, a oryginalnym dodatkiem do
wędrówki ulicami miasta będzie wizyta w niedawno otwartym muzeum obrazującym
złożoną historię dziejów przenikania kultur i wyznań w stolicy województwa
świętokrzyskiego.
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 ulicę miasta – ul. Sienkiewicza
zdobną wielkomiejskimi kamienicami i pomnikami;
Ekspozycja „Dialog Kultur” – najnowszy oddział Muzeum Narodowego zapraszający
do wędrówki przez wielowiekową historię dialogu i konfliktów na tle narodowym,
religijnym i kulturowym.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 45 zł (bilety normalne), 32 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

5 marca

TORUŃ – WOKÓŁ NAJPIĘKNIEJSZEGO
GOTYCKIEGO RYNKU W POLSCE

TORUŃ

Choć tytuł może wzbudzić kontrowersje (a co z Wrocławiem? Co z mniejszymi miastami?
- zapytają niektórzy) my idziemy w zaparte – nie przypadkiem toruńska starówka jako
zespół zabytków gotyckich trafiła na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym
razem skupimy się na obiektach ściśle przylegających do centralnego placu miasta,
nie omijając okazji, by zwiedzić ich interesujące wnętrza. A że pogoda przedwiośnia
nigdy nie jest pewna, taki program z dużą ilością odwiedzanych wnętrz może okazać
się zbawienny.
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PROGRAM IMPREZY
Ratusz Staromiejski – bez niego nie obyłby się żaden rynek. W tym toruńskim mieści
się m.in. Galeria Sztuki Gotyckiej z kolekcją unikatowych XIV-wiecznych witraży, czy
Sala Królewska z najstarszym w kraju Pocztem Królów Polskich. Chętni będą mieli
okazję wejść także na ratuszową wieżę, co jest rzadkością w polskich miastach;
Kamienica Pod Gwiazdą – prześwietne dzieło architektury gotyckiej z barokowymi
zdobieniami – wnętrza kryją Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu prezentujące wyroby
rzemiosła artystycznego z Chin, Indii czy Kraju Kwitnącej Wiśni;
Dom Eskenów – wnętrza XIV-wiecznej kamienicy mieszczańskiej kryją nowoczesną
ekspozycję przybliżającą historię Torunia – choć sam budynek nie leży bezpośrednio
przy rynkowej pierzei, wiedza jaką tam zdobędziemy wydaje się nieodzowna do
zrozumienia kolei losu miasta i jego centralnego placu;
Katedra p.w. śś Janów – poza głównym placem i stojącym tam ratuszem, wizytówką
każdego miasta był i jest monumentalny kościół – tym razem w Toruniu odwiedzimy
tylko jeden z nich – gotyckiego równolatka zabudowy rynku, stojący tuż przed Domem
Eskenów kościół katedralny p.w. śś. Janów – wejście na jego wieżę dopełni nam
zwiedzania rynku dając szansę na obejrzenie go z perspektywy lotu ptaka;
Spacer po toruńskim rynku tropem najsłynniejszych jego pomników (m.in. pomnik
Flisaka, Żaby, Mikołaja Kopernika, czy Osła).
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 95 zł (bilety normalne), 72 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

12 marca

PODZIEMNE GÓRY CZYLI
KOPALNIE SREBRA I ZALANA
SZTOLNIA

TARNOWSKIE GÓRY

W dawnej polszczyźnie słowo „góra” paradoksalnie oznaczało kopalnię i do takiego
właśnie górniczego miasta się udamy. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że wydobywano
w nim cenne kruszce jakim były w dobie średniowiecza ołów i srebro, możemy
spodziewać się miasta dostatniego i okazałego. Nie byłoby jednak pięknego ratusza,
wianuszka kamienic i imponujących świątyń gdyby nie trud górników i gwarków – efekt
ich podziemnych prac można oglądać do dziś pod postacią słynnej Sztolni Czarnego
Pstrąga, którą zwiedzimy łodziami, oraz zabytkowej kopalni srebra – oba obiekty to
jedne z najnowszych polskich wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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PROGRAM IMPREZY
Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga – najdłuższa w Polsce zalana wodą
podziemna trasa turystyczna, Zabytkowa Kopalnia Srebra (m.in. ze skansenem maszyn
parowych) – oba obiekty to jedne z najnowszych polskich wpisów na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Jednak 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 zabudową rynku (m.in. XVI-wieczna renesansowa kamienica –
przed wiekami gościli tu cesarzowa austriacka Eleonora Gonzaga i królowie polscy – Jan
III Sobieski, August II Mocny i August III).
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 90 zł (bilety normalne), 74 zł (bilety ulgowe).

godz. 7:00

12-13 marca

KRAKÓW JAK Z BAJKI

KRAKÓW,
WIELICZKA

Zapraszamy na jedną z najbardziej klasycznych wycieczek jakie oferuje się turystom
przybywającym do Polski z całego świata. W myśl zasady cudze chwalicie – swego nie
znacie zapraszamy na szlak pełen zabytków najwyższej klasy (z tymi z listy UNESCO
na czele), obiektów o wyjątkowym znaczeniu historycznym i artystycznym, a także do
cudu natury, obrobionego ludzką ręka – kopalni soli w Wieliczce.
PROGRAM IMPREZY
Kraków - Stare Miasto poznamy wędrując Drogą Królewską od Barbakanu i Bramy
Floriańskiej, przez największy średniowieczny rynek w kraju. Zwiedzimy wnętrza
kościoła Mariackiego z monumentalnym ołtarzem autorstwa Wita Stwosza, dotrzemy
pod mury wawelskiej rezydencji, by przespacerować się po Reprezentacyjnych
Komnatach Królewskich wawelskiego zamku, odwiedzimy wnętrze tamtejszej katedry,
a w jej podziemiach zatrzymamy się przy grobach królów i najważniejszych synów
Polski. W czasie odwiedzin wawelskiej bazyliki nie zabraknie wizyty przy dzwonie
Zygmunta i możliwości podziwiania panoramy miasta. Dla pełnego obrazu dziejów
tego wyjątkowego miasta odwiedziny także nowoczesne muzeum w podziemiach
krakowskiego Rynku;
Wieliczka – najsłynniejsza w Europie kopalnia soli od lat wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – ponad 2 godzinna wędrówka podziemnymi korytarzami – dziś
będącymi świadectwem wielowiekowej tradycji, ale i kunsztu górników-artystów,
pracujących w tym miejscu od pokoleń, Muzeum Żup Krakowskich w wielickim zamku
– siedziba zarządu żup solnych od XIII w.
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CENA: 

328 zł + 77 zł *)
dla członków PTTK 
318 zł + 77 zł **)
WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 100 zł (bilety normalne),
90 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: KRAKÓW

* cena: 328 zł + 77 zł (bilety normalne) lub 67 zł (bilety ulgowe) – opłata za wstęp do
Kopalni Soli Wieliczka. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna w formie zaliczki
w ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.
** dla członków PTTK: 318 zł + 77 zł (bilety normalne) lub 67 zł (bilety ulgowe) –
opłata za wstęp do Kopalni Soli Wieliczka. Opłata za w/w bilety obowiązkowo
płatna w formie zaliczki w ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.

18 marca
(piątek)

WARSZAWA – NARODOWE
ŚWIĄTYNIE SZTUKI

WARSZAWA

Sezon wiosennych wycieczek otwieramy wizytą w stolicy, którą przemierzymy tropem
placówek kulturalnych i muzealnych o randze narodowej – poczynając od największego
muzeum miasta – Muzeum Narodowego, poprzez Narodowe Muzeum Teatru, aż po
Narodową Galerię Sztuki, skupiającą się na sztuce współczesnej. Ukoronowaniem
wycieczki w dużej mierze spędzonej „pod dachami świątyń sztuki” będzie spacer po
Saskiej Kępie znanej nie tylko ze słynnej piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej, ale
także z niezliczonych historycznych willi, dziś pełniących zaszczytne funkcje ambasad.
PROGRAM IMPREZY
Teatr Narodowy – zwiedzanie najsłynniejszej polskiej sceny od kulis – Muzeum
Teatru – najstarsza i jedyna o zasięgu ogólnokrajowym tego typu placówka w Polsce –
prezentuje zarówno rekwizyty czy barwne kostiumy, jak i wielkogabarytowe elementy
najsłynniejszych scenografii;
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – w historycznych wnętrzach obiektu wystawienniczego z początku XX wieku prezentowane są najcenniejsze dzieła sztuki współczesnej;
Muzeum Narodowe – jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce, gromadzi
eksponaty ze wszystkich epok od starożytności po współczesność. Jego chlubą są
zbiory sztuki starożytnej, a także kolekcja malarstwa polskiego od średniowiecza po
XXI wiek;
Saska Kępa – Dzielnica Dyplomatów – od lat słynąca z zabytkowych willi, w których
ulokowały się ambasady wielu państw świata, rozsławiona słowami piosenki Agnieszki
Osieckiej wyśpiewanej przez Marylę Rodowicz.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 58 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 8:00
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19-20
marca

POWITANIE WIOSNY
W NAJSTARSZYCH GÓRACH
W POLSCE

19-20
marca

DO STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI
I PAŁACU JAK Z BAJKI

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
OPOLE, MOSZNA,
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. Okrasą naszej wycieczki będą dwie perełki architektury tych ziem –
bajkowy zamek ulokowany w podopolskiej Mosznej oraz drewniany kościółek w Oleśnie
z kaplicami dookoła całego obiektu, dającymi całości kształt rozwijającej się róży.
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: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 45 zł (bilety normalne), 32 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: OPOLE
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25-27
marca

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 podelektować się szumem fal i widokiem bezkresnej przestrzeni.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
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 i wytchnienia w sercu Sopotu.
Nie pozostaje nam nic innego jak skorzystać z tych wszystkich atrakcji i poczuć magię
tego miejsca.
Dzień II
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 ucieszą 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 w super nowoczesny sposób), oraz
w Europejskim Centrum Solidarności – muzeum powstałym w historycznych obiektach
Stoczni Gdańskiej, przebudowanych i rozbudowanych kilka lat temu.
Dzień III
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 i przespacerujemy się
szlakiem modernizmu.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK  541 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 140 zł (bilety normalne), 105 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: GDAŃSK lub okolice
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27 marca
(niedziela)

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). To wszystko stanie się kanwą do poznania jednego z najważniejszych miast
południowego Mazowsza – niezbyt odległego od Łodzi, ale bardzo słabo poznanego.
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”, „Trans-Atlantyku” a także
niezwykłych „Dzienników” i „Pamiętników”.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 24 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

31 marca –
3 kwietnia

PODLASIE – MOZAIKA
KULTUR

ŚWIĘTA GÓRA
GRABARKA,
BIAŁOWIESKI PARK
NARODOWY, BIAŁYSTOK,
SUPRAŚL, SZLAK
TATARSKI, TYKOCIN

Wyprawa do jednego z najatrakcyjniejszych, a równocześnie najbardziej egzotycznych
zakątków naszego kraju, gdzie przeplata się kultura polska, białoruska, żydowska i tatarska. Dotrzemy do najświętszego miejsca prawosławia w Polsce, zwiedzimy jedną
z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich, zwaną „Wersalem Północy” i zasmakujemy w oryginalnej kuchni tatarskiej, której tajniki przekazywane są z pokolenia na
pokolenie od XVII w.! Wędrując po Podlasiu nie omieszkamy też zajrzeć do matecznika
przyrody europejskiej jakim jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Puszcza Białowieska z jej niezwykłym muzeum i Rezerwatem Pokazowym Żubrów.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Drohiczyn – historyczna stolica Podlasia, słynąca niegdyś ze znamienitych szkół,
ważnych sejmików i sądów, dziś nieco zapomniane miasteczko – odwiedzimy grodzisko
na Górze Zamkowej, katedrę w dawnym kompleksie klasztornym jezuitów oraz klasztor
franciszkanów;
Grabarka – sanktuarium na Górze Krzyży nazywane „Prawosławną Częstochową” –
niezwykły klimat miejsca potęguje las krzyży przyniesionych przez pątników z całej
Polski i nie tylko;
Dzień II
Białowieża – wizytówka najstarszego parku narodowego w Polsce – odwiedzimy
interaktywną ekspozycję w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, będziemy
także podglądać żubry – włodarzy Puszczy w rezerwacie pokazowym;
Hajnówka – Park Miniatur zabytków Podlasia – cały region w pigułce w jednym
z nielicznych tematycznych parków miniatur w naszym kraju, odwiedzimy także Sobór
Świętej Trójcy - jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce o współczesnej architekturze;
Dzień III
Supraśl – cerkiew p.w. NMP i jedno z najbogatszych muzeów ikon w Polsce
zorganizowane we wnętrzach XVII-wiecznego Pałacu Opatów, wchodzącego w skład
zabudowań monasteru supraskiego. Jego centralną część stanowi zrekonstruowana
XVI-wieczna 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
najstarszym w kraju mizarze, weźmiemy także udział w poczęstunku kuchni tatarskiej;
Białystok – w dzisiejszej stolicy Podlasia odwiedzimy wspaniałe barokowe założenie
pałacowo-parkowe rodu Branickich z XVIII w., nie zabraknie także okazji do spaceru
ulicami Starego Miasta stworzonego także staraniem Branickich (m.in. wizyta na
białostockim rynku z oryginalnym ratuszem, zbrojownią i austerią, tu także znajduje się
białostocki zespół katedralny z najstarszym murowanym zabytkiem miasta);
Dzień IV
Choroszcz – barokowy zespół pałacowo-parkowy – letnia rezydencja rodu Branickich,
a obecnie muzeum wnętrz;
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.
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CENA: 

776 zł
dla członków PTTK  756 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

2 kwietnia

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 140 zł (bilety normalne), 95 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: BIAŁYSTOK

W GRODZIE PRZEMYSŁAWA,
GDZIE KOZIOŁKI BODĄ SIĘ…
CZYLI POZNAŃSKIE ABC

POZNAŃ

Zapraszamy na jednodniowy wypad do stolicy Wielkopolski. Niespiesznym krokiem
dotrzemy do jednej z najstarszych świątyń w Polsce, której ślady drzemią w murach na
Ostrowie Tumskim, obejrzymy odwieczny pojedynek słynnych koziołków z poznańskiego
ratusza, damy się wreszcie oczarować barokowym zdobieniom poznańskiej fary.
Dodatkowo zwiedzimy dwa najciekawsze poznańskie muzea i przespacerujemy się
urokliwymi uliczkami starego miasta.
PROGRAM IMPREZY
Zwiedzanie zaczniemy na Ostrowie Tumskim, słynącym z pierwszej na polskich ziemiach
katedry, w której podziemiach (udostępnionych do zwiedzania) znajdują się groby
pierwszych polskich królów. Uzupełnieniem wizyty będzie multimedialna ekspozycja
Brama Poznania. Około południa odwiedzimy Stary Rynek z renesansowym ratuszem
i słynnymi trykającymi się koziołkami. Poznańska fara to paradoksalnie nie najstarszy,
ale jak twierdzi wielu najpiękniejszy poznański kościół – zwiedzając go, będziemy mogli
tą teorię zweryfikować. Szukając piękna w tym mieście nie możemy pominąć Muzeum
Sztuk Użytkowych – placówki gromadzącej piękne przedmioty codziennego użytku,
tworzące imponującą kolekcję z przekroju wieków. Uzupełnieniem wycieczki będzie
spacer ulicami starego miasta, obfitującego w urocze zaułki i majestatyczne aleje
świadczące o wielkich aspiracjach grodu nad Wartą.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK  119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 42 zł (bilety normalne), 35 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

9 kwietnia

RĘCE PEŁNE ROBOTY – PO
WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
SZLAKIEM PRACOWITYCH
LUDZI

KONARZEW
(wikliniarstwo),
BOLIMÓW
(garncarstwo),
WALEWICE (hodowla
koni), LIPKA
(pszczelarstwo)

Podróż po północnych rubieżach województwa łódzkiego szlakiem gospodarstw
kultywujących dawne tradycje i zawody – dotrzemy na wiklinową plantację by
9
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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 słynnej rodziny 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;
Walewice – klasycystyczne założenie pałacowo-parkowe typu palladiańskiego, miejsce
narodzenia syna Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, jedna z największych stadnin
koni w województwie;
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: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD:

9-10
kwietnia

godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 62 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu!

NIEDZIELA PALMOWA
W ZAMKACH, DWORACH
I CHAŁUPACH PÓŁNOCNEGO
MAZOWSZA

CIECHANÓW,
OPINOGÓRA,
PUŁTUSK, SIERPC

Ciechanów choć odległy, z pewnością godzien jest podróży w głąb Mazowsza – niegdyś
słynął z gotyckiej rezydencji książęcej, w dobie romantyzmu jego okolice upodobał
sobie najmniej chyba dziś doceniany polski wieszcz – Zygmunt Krasiński, współcześnie
podobiznę zamku i dobre imię miasta rozsławia browar Ciechan skutecznie konkurujący
z zachodnimi potentatami. Nie sposób pominąć jednak słynnych miast i miasteczek
północnego Mazowsza – Pułtuska z wrzecionowatym rynkiem, Opinogóry i Gołotczyzny
z muzeami w dawnych rezydencjach, wreszcie Sierpca ze skansenem i wielkanocnym
kiermaszem ludowym.
PROGRAM IMPREZY
Ciechanów – Zamek Książąt Mazowieckich – okazała ruina warowni z XIV w., obecnie
oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej, zabudowa rynku z XIX-wiecznym neogotyckim
ratuszem, późnogotycki kościół farny p.w. Narodzenia Marii Panny (XVI w.)
10
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Opinogóra – Muzeum Romantyzmu w neogotyckim pałacyku – miejsce poświęcone
m.in. pamięci Zygmunta Krasińskiego, kościół Wniebowzięcia NMP – jedyna obok
katedry na Wawelu i kościoła oo. Paulinów na Skałce świątynia w Polsce, w której
spoczywają narodowi wieszcze (w Opinogórze grobowiec Z. Krasińskiego)
Pułtusk – zamek biskupów płockich tzw. Dom Polonii, gotycka bazylika kolegiacka pw.
Zwiastowania NMP z XV w., gotycko-renesansowy ratusz z klasycystyczną zabudową
rynku;
Gołotczyzna – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w drobnoszlacheckim dworku;
Sierpc – skansenowskie Muzeum Wsi Mazowieckiej, jeśli warunki pozwolą zwiedzanie
urozmaici tradycyjnie odbywający się w Niedzielę Palmową Jarmark Wielkanocny
w skansenie.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK  318 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 58 zł (bilety normalne), 45 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: CIECHANÓW

22-24
kwietnia

GDZIE Z WIEŻY WIDAĆ
WIEŻĘ – GÓRY WAŁBRZYSKIE
I KAMIENNE MNIEJ ZNANE

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

24
kwietnia
(niedziela)

ŚLADAMI WARSZAWSKICH
ŻYDÓW Z WIZYTĄ W MUZEUM
ŻYDÓW POLSKICH

WARSZAWA

Wyprawa do Warszawy w poszukiwaniu utraconych po II wojnie światowej wątków
związanych z kulturą żydowską. Odwiedzimy m.in. nowoczesne Muzeum Żydów
Polskich Polin, ukazujące 1000 lat dziejów polskich Żydów, drugi co do wielkości
w kraju cmentarz żydowski, oraz miejsca związane z bohaterską walką powstańców
warszawskiego getta. Szanując zwyczaje związane ze świętowaniem szabatu, na
wycieczkę wyjątkowo udamy się w niedzielę.
PROGRAM IMPREZY
POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich – punkt obowiązkowy dla wszystkich, którzy
pragną lepiej poznać dawną i współczesną kulturę żydowską, Ulica Próżna – jedyna
ulica, której obustronna zabudowa przetrwała zagładę getta, Synagoga Nożyków –
jedyna jaka przetrwała tragedię II wojny światowej, ściana Getta, Kopiec Anielewicza
– miejsce śmierci dowódcy ŻOB, Pomnik Umschlagplatz, Pomnik Bohaterów Getta,
Cmentarz Żydowski – drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie
(panowie proszeni są o posiadanie nakrycia głowy).
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CENA:  104 + 15 zł *)
dla członków PTTK 
99 + 15 zł **)
WYJAZD: godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 48 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

* cena: 104 zł + 15 zł (bilety normalne i ulgowe) – opłata za wstęp do Muzeum POLIN. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna w formie zaliczki w ciągu 14 dni od
daty zapisu na wycieczkę.
** dla członków PTTK: 99 zł + 15 zł (bilety normalne i ulgowe) – opłata za wstęp
do Muzeum POLIN. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna w formie zaliczki w
ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.

30
kwietnia

OD CHŁOPSKIEJ CHAŁUPY
PO KRÓLEWSKI ZAMEK –
ŚWIĘTOKRZYSKI PRZEKŁADANIEC

CHĘCINY,
PODZAMCZE
CHĘCIŃSKIE,
TOKARNIA

Jednodniowa wyprawa od kurnej chaty, otoczonej plecionym z gałązek płotkiem,
do murowanego zamku królewskiego na obronnym wzgórzu. Po drodze barokowy
łuk triumfalny (jeden z nielicznych w Polsce) i interaktywna wystawa, prezentująca
zawiłości budowy ludzkiego ciała, nad którymi głowił się już sam Leonardo da Vinci.
PROGRAM IMPREZY
Tokarnia – jeden z najpiękniejszych, a z pewnością największy obszarowo skansen
w Polsce – prezentacja spuścizny etnograficznej regionu świętokrzyskiego, całość
rozrzucona na obszarze kilkudziesięciu hektarów. Ekspozycja dopełniona starannie
dobraną roślinnością ozdobną i użytkową (wiejskie warzywniki, zielniki, pola uprawne,
przydomowe ogródki kwiatowe), przenoszącą nas do sielskiej podkieleckiej wsi.
Podzamcze Chęcińskie – starościański dwór obronny z XVII w. – w jego okazałym parku
oryginalny łuk triumfalny, wybudowany na powitanie wracającego spod Wiednia Jana
III Sobieskiego, Centrum Nauki Leonardo da Vinci – nowoczesny obiekt w interaktywny
sposób zaznajamiający z jedną z dziedzin, którą pasjonował się wielki uczony doby
renesansu – z anatomią budowy ludzkiego organizmu, na wystawie nie brak też
informacji o wynalazkach słynnego Włocha.
Chęciny – ruiny jednego z najważniejszych zamków dawnej Rzeczpospolitej (m.in. jedna
z siedzib królewskiego skarbca), późnogotycki kościół św. Bartłomieja, renesansowa
kamienica Niemczówka z fragmentem odrestaurowanych kupieckich piwnic.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 50 zł (bilety normalne), 42 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00
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30 kwietnia
– 3 maja

SZLAKIEM REZYDENCJI
PODKARPACIA

BARANÓW
SANDOMIERSKI,
TARNOBRZEG,
PRZEMYŚL,
KRASICZYN, ŁAŃCUT

Brama Przemyska od wieków uznawana była za jeden z najdogodniejszych traktów
handlowych w Europie. Trzeba było go strzec, warto było przy nim się osiedlać – tak
zaczęła się historia twierdz i rezydencji podkarpackich. Jedno z najpiękniejszych miast
Polski Południowej – rozłożony na tarasach doliny Sanu Przemyśl otacza nie tylko
pierścień fortów słynnej XIX-wiecznej twierdzy, ale i wieniec prześwietnych rezydencji
magnackich, które każdego dnia będą przenosić nas w czasy magnaterii i wystawnych
przyjęć.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Baranów Sandomierski – znakomicie zachowany manierystyczny zamek z przełomu
XVI i XVII w. - dziś muzeum wnętrz;
Tarnobrzeg-Dzików – zamek rodziny Dzikowskich przekształcony w pałac, jeszcze kilka
lat temu obiekt niedostępny dla turystów, dziś siedziba Muzeum Historycznego Miasta
Tarnobrzega.
Dzień II
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), Muzeum Narodowe
w nowoczesnym budynku o imponującym zbiorze ikon, Wieża Zegarowa z unikalnym
Muzeum Dzwonów i Fajek, ruiny zamku z XVII w. otoczone parkiem, wjazd wyciągiem
krzesełkowym na widokowe wzniesienie – Kopiec Tatarski górujący nad miastem;
Krasiczyn – renesansowy zamek rodu Krasickich otoczony wspaniałym parkiem
krajobrazowym, perła polskiego renesansu – tym razem pełniejsza niż zwykle wersja
zwiedzania – ze wstępem na wieżę zegarową, do lochów i ze spacerem po pełnym
uroku założeniu parkowym!
Dzień III
Bolestraszyce – niezwykłe arboretum prezentujące liczne kolekcje roślin, pozostałości
fortu Twierdzy Przemyśl;
Żurawica – jeden z fortów Twierdzy Przemyśl z ekspozycją muzealną, przykład jednej
z najpotężniejszych twierdz w Europie na początku XX w.;
Zarzecze – klasycystyczno-romantyczny pałac rodu Dzieduszyckich (początek XIX w.),
Muzeum Rodu Dzieduszyckich;
Pruchnik – urokliwe miasteczko z pochyłym rynkiem i drewnianą zabudową
małomiasteczkową – domy podcieniowe z XIX w.
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Dzień IV
Łańcut – monumentalny zespół pałacowo-parkowy z największą w Polsce kolekcją
powozów, okazałym parkiem i robiącą po dzień dzisiejszy piorunujące wrażenie
oranżerią.
CENA: 

776 zł
dla członków PTTK  756 zł
WYJAZD:

3 maja
(wtorek)

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 170 zł (bilety normalne), 135 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: PRZEMYŚL

Z NIESPIESZNĄ WIZYTĄ
U KRÓLOWEJ BONY

NIESPIESZNY
GOŁUCHÓW

Choć słynna Włoszka nigdy nie odwiedziła Gołuchowa, to ta wspaniała renesansowa
rezydencja opodal Kalisza stała się planem filmowym niegdyś kultowego serialu
historycznego „Królowa Bona”. Chcąc wczuć się w atmosferę przedstawioną w serialu,
obiecujemy nie spieszyć się, tak by dostojnie krocząc, zapoznać się z licznymi atrakcjami
Gołuchowa – także tymi, na które zazwyczaj brakuje czasu statystycznemu turyście.
PROGRAM IMPREZY
Gołuchów – renesansowa rezydencja (aktualnie Oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu) – we wnętrzach odtworzono epokowe wyposażenie, dookoła roztacza się
urokliwy park. W dawnych budynkach gospodarczych (tzw. Powozownia, Owczarnia czy
Dybul) funkcjonuje Muzeum Leśne, prezentujące historię lasów i leśnictwa polskiego
na przestrzeni wieków. Znakomitym uzupełnieniem jest zagroda pokazowa zwierząt
leśnych (m.in. żubrów i koników polskich) położona w sąsiedztwie całego kompleksu,
na terenie jednego z największych i najstarszych parków w stylu angielskim w kraju.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 34 zł (bilety normalne), 21 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 8:00

6-8 maja

W KRAINIE ŁOSIA
i BEZKRESNYCH ROZLEWISK
– PIESZO, KAJAKIEM
i TRATWĄ PRZEZ OSTĘPY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
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WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

MAJ

6-8 maja

NADBUŻAŃSKA MOZAIKA
KULTUR

JANÓW PODLASKI,
BIAŁA PODLASKA,
WŁODAWA, JABŁECZNA,
KODEŃ, CHEŁM

Sielanka, egzotyka, różnorodność kulturowa, wyznaniowa i etniczna – to tylko niektóre
określenia, które pasują do tego skrawka Polski skrywającego się nad wysokimi
brzegami leniwie snującego się Bugu. Dotrzemy do świątyń czterech obrządków
(łącznie z tymi uznawanymi za najważniejsze na skalę kraju bądź regionu) i odwiedzimy
naszą „eksportową” stadninę koni w Janowie Podlaskim. Naszą włóczęgę po wsiach
i miasteczkach pogranicza Podlasia i Polesia zakończymy w Chełmie z jego niezwykłymi
kredowobiałymi podziemiami. Na wycieczce nie zabraknie pięknych krajobrazów,
nieskażonej przyrody i miejsc, w których czas jakby płynął wolniej – Dolina Bugu wciąż
czeka na swych odkrywców!
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Janów Podlaski – znana w całym świecie, istniejąca już z górą 200 lat stadnina koni krwi
arabskiej;
Kostomłoty – jedyna w Polsce cerkiew Kościoła Neounickiego – konfesji liczącej sobie
blisko 100 lat i łączącej tradycje wyznaniowe chrześcijan wschodnich i zachodnich;
Kodeń – miasto Sapiehów, kościół z obrazem MB Kodeńskiej Królowej Podlasia,
wykradzionej wg. legendy papieżowi Urbanowi VIII przez Mikołaja Sapiehę;
Biała Podlaska – pozostałości dawnego zespołu zamkowego z przełomu XVII i XVIII w.
wybudowanego na rzucie gwiazdy pięcioramiennej przez możnych Radziwiłłów –
obecnie we wnętrzach mieści się Muzeum Podlasia Południowego, a całość otacza
świetnie utrzymany park, obiekty sakralne z XVII – XIX w. (m.in. wzniesione przez oo.
Reformatów, Bazylianów, także bogato zdobiona stiukami kaplica rodowa Radziwiłłów,
renesansowy kościół św. Anny);
Dzień II
Ortel Królewski – d. unicka drewniana cerkiew z pocz. XVIII w. – jedna z najstarszych
i najpiękniejszych drewnianych świątyń Podlasia;
Jabłeczna – monastyr prawosławny pw. św. Onufrego – jedno z najważniejszych miejsc
polskiego prawosławia;
Romanów – miejsce dziecięcych wojaży wakacyjnych J.I. Kraszewskiego; w pałacu jego
dziadków z początku XIX w. dziś funkcjonuje poświęcone pisarzowi muzeum;
Włodawa – kresowe miasto trzech kultur i trzech religii z ich świątyniami, uroczy rynek
z kramami i kamienicami z XVIII i XIX w., Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
w dawnej synagodze, barokowy kościół parafialny, wszechobecna atmosfera
sielankowego wschodniego miasteczka;
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Dzień III
Chełm – typowe miasto wschodnich kresów Rzeczpospolitej – wielowyznaniowe,
wielokulturowe, potrafiące zaskoczyć odwiedzającego różnorodnością zabytków,
smaków i klimatu – odwiedzimy zabytki sakralne katolickie i prawosławne z XVIII
i XIX w. z imponującym kompleksem sakralnym Na Górce, przespacerujemy się także
unikatową trasą turystyczną w podziemiach kredowych.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 100 zł (bilety normalne), 85 zł (bilety ulgowe).
Noclegi: BIAŁA PODLASKA i CHEŁM

KATOWICE – POLSKIE
CHICAGO?

7 maja

KATOWICE

„Miasto Ogrodów”, „Stolica Górnego Śląska”, a ostatnio „Centrum Nowych Form”
– tak promują się Katowice. A skąd Chicago? Okres prosperity miasta w okresie
międzywojennym zadecydował o powstaniu jednego ze słynniejszych skupisk
architektury modernistycznej w kraju. Jednodniowa wizyta w tym niezwykłym
miejscu będzie okazją do skompletowania niezbędnych wrażeń pozwalających poznać
i co najważniejsze polubić to często omijane (a niesłusznie!) przez turystów miasto.
Podobnie jak w Łodzi, w zabytkowe mury obiektów poprzemysłowych wtłoczono nowe
życie. Co z tego wyniknęło? Przekonamy się sami!
PROGRAM IMPREZY
Katowice – wycieczka objazdowa szlakiem katowickiego modernizmu. Na trasie m.in.
gmach d. Sejmu Śląskiego (jeden z największych budynków administracyjnych w kraju),
najstarsze w Polsce wieżowce i inne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
Muzeum Śląskie – m.in. bogata kolekcja malarstwa polskiego a wszystko eksponowane
w zrewitalizowanych budynkach d. KWK „Katowice” (aż trzy kondygnacje muzeum
mieszczą się pod ziemią!)
Nikiszowiec – unikalne osiedle robotnicze o malowniczej ceglanej zabudowie (wpisane
na prezydencką listę Pomników Historii).
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 24 zł (bilety normalne), 18 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

14 maja

NA TROPIE UKRYTYCH
SKARBÓW ARCHITEKTURY
16

OSTRÓW WLKP.,
ANTONIN, LEWKÓW

MAJ

Zapraszamy do dwóch wielkopolskich rezydencji magnackich najświetniejszych
polskich rodów. Już tylko one mogłyby stać się kanwą atrakcyjnego sobotniego wypadu
za miasto, ale to co odkryjemy w najmniej oczywistym z odwiedzanych miast – często
kojarzonym tylko z węzłem kolejowym Ostrowie – z całą pewnością można nazwać
krajoznawczą sensacją. Wnikliwi obserwatorzy z pewnością znajdą tam nawiązania
z pewnym nieistniejącym już obiektem kultu religijnego w Łodzi.
PROGRAM IMPREZY
Ostrów Wlkp. – szachulcowy kościół p.w. NMP Królowej Polski, imponująca synagoga,
tzw. Nowa (jedyna zachowana w Polsce wielkomiejska synagoga w stylu mauretańskim,
obecnie ośrodek sztuki z regularnie pojawiającymi się wystawami czasowymi), unikalne
Muzeum Miejskie w zabytkowym ratuszu – wyjątkowo realistyczna ekspozycja uliczek
międzywojennego Ostrowa odtworzonych w skali 1:1;
Antonin – pałacyk myśliwski Radziwiłłów z imponującym holem zdobionym myśliwskimi
trofeami, salonik pamiątek z pobytu F. Chopina;
Lewków – zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym W. Lipskiego herbu Grabie
(generała adiutanta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), prototyp dla polskiego
wiejskiego budownictwa pałacowego (tzw. styl polski) końca XVIII w.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK 99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 26 zł (bilety normalne), 20 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 8:00

14-15
maja

KASZUBY – KRAINA JEZIOR
I WSPANIAŁEJ KULTURY

CHMIELNO, KARTUZY,
BĘDOMIN, WDZYDZE
KISZEWSKIE

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 (jedno z 2 takich muzeów na świecie),
oraz akordeonom (jedyne w kraju). 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
wytwarzanych na miejscu zdobnych motywami kaszubskimi glinianych naczyń
i naczynek;
Kartuzy – XIV-wieczna kolegiata pw. WNMP zakonu Kartuzów z dachem
przypominającym wieko trumny – w jej otoczeniu zespół poklasztorny (m.in. jeden
z eremów i refektarz), 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;
17
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Będomin – w oficjalnym roku Józefa Wybickiego (zmarł 200 lat temu) odwiedzamy
Muzeum Hymnu Narodowego zlokalizowane w XVIII-wiecznym dworku rodziny twórcy
słów Mazurka Dąbrowskiego;
Wdzydze Kiszewskie – Kaszubski Park Etnograficzny z ponad 50 obiektami z 5
regionów Kaszub, rejs spacerowy po jeziorze Wdzydzkim – sercu Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 85 zł (bilety normalne), 75 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: OKOLICE KOŚCIERZYNY

20-22
maja

Z WIZYTĄ U ŁEMKÓW –
WŁÓCZĘGA PRZEZ BESKID
NISKI NA ŁEMKOWSKI
KERMESZ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

28-29
maja

BIELSKO-BIAŁA BEZ POŚPIECHU

BIELSKO-BIAŁA,
SZCZYT SZYNDZIELNIA
(1028 m n.p.m.),
PSZCZYNA

Bielsko-Biała i Łódź mają mnóstwo cech wspólnych – historię związaną z przemysłem
włókienniczym widocznym dziś w architekturze z przełomu XIX i XX w., wątki związane
z wielokulturowością mieszkańców (w Bielsku żywe po dziś dzień), wytwórnie filmów
animowanych (to tu narodził się Reksio oraz Bolek i Lolek), nawet tutejsza uczelnia
wyższa ewoluowała z filii Politechniki Łódzkiej. Wydaje się więc, że każdy łodzianin
powinien znać „siostrzane miasto” gdzie będąc przybyszem można poczuć się jak
u siebie. Ale są też rzeczy niepowtarzalne …
PROGRAM IMPREZY
Bielsko-Biała – zamek Sułkowskich z końca XV w. – obecnie Muzeum Miejskie, Rynki
Starego Miasta w Bielsku i Białej – do 1951 r. osobnych miastach, Bielski Syjon –
ewangelicki kwartał miasta ze świątynią i jedynym w Polsce pomnikiem Marcina Lutra,
zabytkowy dworzec kolejowy – jeden z obiektów na Śląskim Szlaku Techniki, spacer
szlakiem secesji i fabrykanckich rezydencji po siostrzanym dla Łodzi mieście o historii
włókienniczej;
Bielsko-Biała Mikuszowice – niezwykłej historii drewniany kościół p.w. św. Barbary
z 1690 r. z przebogatymi polichromiami z XVIII w.;
Szyndzielnia (1028 m n.p.m.) – wjazd kolejką gondolową (jedną z nielicznych w Polsce)
na szczyt widokowy z najstarszym schroniskiem górskim w Polsce;
18
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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.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

29 maja
(niedziela)

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 92 zł (bilety normalne), 65 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: BIELSKO-BIAŁA

PACHNĄCY AZALIAMI ROGÓW
I BLISKI CHOĆ MAŁO ZNANY
PARK KRAJOBRAZOWY
WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

ROGÓW,
PRZEJAŻDŻKA KOLEJKĄ
WĄSKOTOROWĄ,
PARK KRAJOBRAZOWY
WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

Wycieczka do nieodległego Rogowa połączona ze zwiedzaniem tamtejszego arboretum
i przejażdżką Rogowską Kolejką Wąskotorową (przez wielu uznawaną za jedną
z głównych atrakcji województwa łódzkiego). Dopełnieniem będzie autokarowa
włóczęga po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich – naszpikowany zabytkami
architektury drewnianej i murowanej stanowi żywy skansen rzeźby polodowcowej –
ekstremalnie daleko wysunięty na skalę kraju fragment pasa wyżyn. Gęsta sieć dróg
kołowych pozwoli dotrzeć do najpiękniejszych jego zakątków bez zbędnego wysiłku.
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. Uzupełnieniem programu będzie zwiedzanie
sąsiadującego z aglomeracją łódzką Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich –
odwiedzimy najcenniejsze zabytki na jego terenie, podróżując po nim autokarem
zapoznamy się ze specyfiką jego polodowcowego krajobrazu i walorów przyrodniczych.
Naszym celem staną 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,
otoczonym parkiem podworskim z monumentalnymi okazami starych drzew;
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Poćwiardówka z jednym z lepiej zachowanych cmentarzy z I wojny światowej,
upamiętniających wielką Operację Łódzką z jesieni 1914 roku;
Nagawki – Żywy Skansen ze stale rosnącą kolekcją obiektów przeniesionych z terenu
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (jego chlubą są m.in. odrestaurowana
plebania mariawicka z Lipki, czy dworek z Grodziska).
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 35 zł (bilety normalne), 31 zł (bilety ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

3-5
czerwca

BAŁTYCKIE PLAŻE NIE DLA
LENIUCHÓW – ALE CZY PO
PLAŻY MOŻNA PŁYWAĆ
KAJAKIEM?

3-5
czerwca

DOLINA PAŁACÓW
I OGRODÓW KOTLINY
JELENIOGÓRSKIEJ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

JELENIA GÓRA,
DOLINA PAŁACÓW
I OGRODÓW,
CIEPLICE ZDRÓJ

Dolina Pałaców i Ogrodów porównywana jest ze względu na koncentrację obiektów
rezydencjonalnych i ich wartość historyczną z zespołem zamków nad Loarą. Podczas
krótkiego pobytu u stóp Karkonoszy zapoznamy się z najważniejszymi z ponad 20
obiektów, które znakomicie zachowane cieszą oko turystów już od początku XIX w.
Uzupełnieniem programu będzie solidna porcja wiedzy o stolicy regionu – Jeleniej
Górze, a także zwiedzanie jednego z najstarszych uzdrowisk w kraju – Cieplic i pobliskiej
huty szkła kryształowego Julia w Piechowicach. Warto dodać, że główny cel naszej
wycieczki jest jednym z czołowych polskich kandydatów do wpisu na listę UNESCO.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Jelenia Góra – wieża zamkowa i Baszta Grodzka, Stare Miasto, ratusz miejski i „siedem
domów”, brama Wojanowska, Kościół Łaski p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,
Muzeum Karkonoskie z przebogatą kolekcją szkła artystycznego z miejscowych hut
kryształów, a także z wierną rekonstrukcją sudeckiej chałupy drewnianej odtworzonej
we wnętrzach muzealnych, cerkiew p.w. śś. Piota i Pawła (d. kościół) wraz ze
średniowiecznymi krzyżami pojednania;
Dzień II
Bukowiec – zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.- hr. Fryderyka Wilhelma von Reden
– pierwszy i największy obszarowo w całej dolinie, dziś główna siedziba fundacji
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opiekującej się całym kompleksem (prześwietne założenia parkowe w stylu angielskim),
Muzeum Przyrodnicze Tajemniczy Las w pieczołowicie odrestaurowanym budynku
browaru;
Łomnica – barokowy pałac z poł. XVIII w. (w kompleksie także słynny „Dom Wdowy”);
dziś jeden z najprężniej rozwijających się zespołów pałacowych całej doliny, prezentuje
m.in. odrestaurowane wnętrza;
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);
Dzień III
Cieplice Zdrój – jedno z najstarszych uzdrowisk w kraju, poza przyjemnością spaceru
alejkami parkowymi aż do zabytkowego Norweskiego Domku, zadziwia bogactwem
zabytków na czele z monumentalnym pałacem Schaffgotschów, a także barokowym
klasztorem oo. Cystersów – dziś w jego wnętrzach niezwykłe muzeum przyrodnicze,
a także multimedialna ekspozycja poświęcona najpiękniejszym freskom ze świątyń
i rezydencji Dolnego Śląska (jedyny taki projekt w kraju!)
Piechowice – huta szkła kryształowego Julia – zwiedzanie czynnego zakładu
wytwarzającego kryształowe cudeńka rozsławiające Dolny Śląsk na całym świecie.
Finałem wycieczki jest oczywiście możliwość zakupu misternie zdobionych pamiątek.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

4 czerwca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 103 zł (bilety normalne), 90 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: JELENIA GÓRA

KAZIMIERZ DOLNY – PERŁA
POLSKIEGO RENESANSU

KAZIMIERZ DOLNY,
PUŁAWY

Jednodniowy wypad do jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Nie możemy
obiecać pustego kazimierskiego rynku, nie damy gwarancji niskich cen słynnych
kazimierskich pieczonych kogutów, ale dajemy słowo, że połączone Wisłą Kazimierz
i Puławy to dwa miasta godne odwiedzenia nie tylko raz w życiu.
PROGRAM IMPREZY
Kazimierz Dolny – renesansowy układ urbanistyczny, rynek z urokliwymi
renesansowymi kamienicami, renesansowy kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Bartłomieja, wiślane nabrzeże spichlerzy – świadectwo dawnej potęgi handlowej
miasta, punkt widokowy na Górze Trzech Krzyży, ruiny kazimierzowskiego zamku
strzegącego ważnego wiślanego portu, możliwość niespiesznego pospacerowania po
kameralnych uliczkach nadwiślańskiego „miasta artystów”;
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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 założeniem w podłowickiej Arkadii.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 40 zł (bilety normalne), 32 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

5 czerwca
(niedziela)

KRAJOZNAWCZY MISZ-MASZ,
CZYLI ZAPOMNIANE ATRAKCJE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

STROŃSKO, WIDAWA,
DZIAŁOSZYN, ZELÓW

Osią geograficzną wycieczki jest szeroko pojęta dolina Warty, osią tematyczną – cenne,
choć z różnych powodów z rzadka odwiedzane zabytki i atrakcje krajoznawcze Ziemi
Łódzkiej. Nie zabraknie rezydencji i zabytkowych świątyń, tak charakterystycznych dla
regionu wielokulturowości i nade wszystko różnorodności.
PROGRAM IMPREZY
Piorunów – pałac odwiedzany przez Marię Dąbrowską (tworzyła tu m.in. obszerne
fragmenty powieści Noce i Dnie), dziś obiekt pełni funkcję hotelu i restauracji;
Szadek – maleńkie, choć szczycące się niezwykłą historią miasteczko – jego chlubą
jest jeden z najlepiej zachowanych na Ziemi Łódzkiej gotyckich kościołów, częściowo
zachowały się w jego wnętrzach także gotyckie polichromie;
Strońsko – niezwykle malowniczo położony na wysokiej nadwarciańskiej skarpie
gotycki kościół p.w. św. Urszuli. U jego stóp w szerokiej dolinie Warty linia bunkrów
z czasów II wojny światowej;
Widawa – dziś mała miejscowość, niegdyś siedziba słynnej renesansowej szkoły ściśle
współpracującej z Akademią Krakowską, pamiątką po „złotym okresie” byłego miasta
są okazałe obiekty sakralne i układ urbanistyczny z pozostałościami rynku i szachownicą ulic;
Działoszyn – późnorenesansowy XVII-wieczny Pałac Męcińskich – obecnie siedziba
Muzeum Regionalnego, o wiek młodszy jest miejscowy kościół parafialny p.w.
Znalezienia Świętego Krzyża;
Zelów – miasto kojarzone z tkaczami i Braćmi Czeskimi, po tych ostatnich zachowała się
ewangelicka świątynia, a przy niej niewielkie muzeum dokumentujące historię czeskiej
kolonizacji miasteczka.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 20 zł (bilety normalne), 15 zł (bilety ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu
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PŁOCK BEZ POŚPIECHU

11 czerwca

NIESPIESZNY PŁOCK

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 tę
mozaikę obejrzeć w jeden dzień? Najprościej udając się na naszą wycieczkę. 😊
PROGRAM IMPREZY
Muzeum Mazowieckie – wielopiętrowa kamienica w centrum miasta zaadoptowana
na jego potrzeby – jej 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;
Spacer uliczkami Starego Miasta w pobliżu tzw. odwachu, Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia czy wokół rozległego płockiego rynku, aż po widokowy urwisty brzeg
skarpy wiślanej;
Rejs spacerowy po Wiśle z możliwością podziwiania m.in. płockiego Tumu na wiślanej
skarpie, nowoczesnego amfiteatru, stoczni rzecznej oraz zabytkowego mostu drogowokolejowego.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

11-12
czerwca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 26 zł (zarówno bilety normalne jaki ulgowe).

godz. 8:00

NIEZWYKŁE MIASTA
i MIASTECZKA DOLNEGO
BIEGU WISŁY

GRUDZIĄDZ,
CHEŁMNO, CHEŁMŻA,
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Dalej niż Toruń, bliżej niż Trójmiasto – położenie w cieniu takich skarbnic historii
i zabytków nie sprzyja rozwojowi pozycji na mapie krajoznawczej kraju. Ale któż, jak
nie my szukamy takich właśnie nieodkrytych miejsc? Zapraszamy do niewielkich miast
leżących przy dawnym nadwiślańskim trakcie handlowym, dla których bliskość Królowej
Polskich Rzek stanowiła o być lub nie być w wiekach minionych. Miasta te znakomicie
potrafiły wykorzystać położenie, rosnąc w siłę i bogactwo, czego odzwierciedleniem
są zabytki znajdujące się tam do dziś: spichrze, zamki i ich ruiny, prześwietne rynki
z ratuszami. Dodajmy do tego też obiekty późniejsze – wspaniałą twierdzę w Grudziądzu
czy mennonicką zagrodę osadników olenderskich w Chrystkowie.
PROGRAM IMPREZY
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Grudziądz – spichrze zbożowe stanowiące wizytówkę miasta, zwłaszcza oglądane od
strony Wisły, Stare Miasto, pomnik „Ułan i dziewczyna” (upamiętnia przedwojenne
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu), Góra Zamkowa z wieżą Klimek,
Cytadela Grudziądz rozbudowywana od 2 poł XVIII jako ochrona strategicznego mostu
na Wiśle – znakomicie zachowana nadal służy swoim pierwotnym celom (dostępność
do zwiedzania uzależniona od warunków epidemiologicznych);
Świecie – ruiny zamku krzyżackiego (jedyny zamek wodny na terenie państwa
krzyżackiego), gotycki kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława (Stara Fara);
Chrystkowo – zagroda menonicka – wizyta połączona z gawędą Pana Czesława,
ostatniego urodzonego w zabytkowej chacie mennonickiej, o życiu Mennonitów –
osadników olenderskich, niestrudzonych meliorantów Doliny Wisły, nieodłącznym
elementem jest także zwiedzanie - drewniany podcieniowy dom kryty strzechą
z 1770 r. z bocianim gniazdem; budynek gospodarczy z drewnianymi pochylniami,
którymi podczas powodzi wprowadzano cały inwentarz na piętro;
Chełmża – jeden z najstarszych ośrodków Ziemi Chełmińskiej, pierwsza stolica
biskupstwa chełmińskiego. Kościół Świętej Trójcy (konkatedra diecezji toruńskiej) –
jeden z najpotężniejszych kościołów gotyckich na ziemiach polskich. W nim fragment
płyty nagrobnej wielkiego mistrza krzyżackiego Siegfrieda von Feuchtwangena, który
przeniósł stolicę Zakonu Krzyżackiego z Wenecji do Malborka w 1309 r., gotycki kościół
św. Mikołaja;
Chełmno – polski wzorzec praw miejskich ze znakomicie zachowanym układem
urbanistycznym, murami obronnymi z siedemnastoma basztami i bramą gotycką
(kolejne polskie Carcassonne), późnorenesansowy ratusz w rynku, liczne obiekty
sakralne z kościołem farnym i jednymi w Polsce relikwiami św. Walentego (stąd tytuł
Chełmna jako miasta zakochanych), wizyta w Najpiękniejszym Punkcie Widokowym na
Świecie!
Radzyń Chełmiński – czteroskrzydłowy krzyżacki zamek komturski w formie ruiny
(znany m.in. z filmu o Panu Samochodziku i Templariuszach).
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

16 czerwca
(Boże Ciało)

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 60 zł (bilety normalne), 55 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: GRUDZIĄDZ

SPYCIMIERSKA PROCESJA PO
KWIATOWYCH DYWANACH

SZADEK, WARTA,
SIEDLĄTKÓW,
SPYCIMIERZ

Tradycja układania dywanów kwiatowych na trasie bożociałowej procesji znana jest
w krajach Ameryki Łacińskiej, w Europie jedynie w Hiszpanii i w …. poduniejowskim
Spycimierzu. Co roku na obchody tej uroczystości do tej niewielkiej miejscowości
napływają tłumy turystów i krajoznawców z całej Polski – nie może tam zabraknąć i nas.
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Tym razem proponujemy oryginalną trasę prowadzącą do Spycimierza a nieco rzadziej
odwiedzanymi miejscami Ziemi Sieradzkiej i Uniejowskiej, pozwalającą przekonać się,
że nie samym Uniejowem ta część województwa stoi.
PROGRAM IMPREZY
Szadek – bardzo ważny punkt na mapie zabytków gotyckich województwa łódzkiego
– znakomicie zachowany kościół parafialny p.w. św. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba
Apostoła;
Warta – niewielkie miasteczko pełne urokliwych pamiątek wielkiej historii – gotycki
kościół p.w. św. Mikołaja, renesansowo-barokowy zespół klasztorny oo. Bernardynów,
podłużny rynek w centrum;
Siedlątków – siedziba najmniejszej parafii w kraju, niewielka świątynia położona
w kryptodepresji poniżej poziomu wód Zbiornika Jeziorsko. Odwiedzimy także punkt
widokowy na tamie tworzącej Sieradzkie Morze;
Spycimierz - dywany kwiatowe układane na trasie przemarszu procesji Bożego Ciała –
unikat na skalę naszej części Europy.
CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

16-19
czerwca

89 zł
84 zł

godz. 8:00

UWAGI:
Brak dodatkowych opłat za wstępy.
Posiadacze Karty Łodzianina 10% rabatu

POMORZE ZACHODNIE PO OBU
STRONACH GRANICY

STARGARD, SZCZECIN,
BRANDENBURG,
SANTOK

Solidna porcja atrakcji i wiedzy rodem ze stolicy Pomorza Zachodniego i jej
bezpośrednich okolic z obu stron granicy. Zapraszamy do zapoznania się ze Szczecinem
– bezapelacyjną stolicą regionu, miastem mogącym zaskoczyć nie tylko rzadko
odwiedzanymi przez łodzian zabytkami architektury gotyckiej, renesansowej czy
barokowej, ale także tymi najnowszymi dziełami projektantów i inżynierów, które jako
wybitne osiągnięcia już pojawiają się w podręcznikach (jak Filharmonia Szczecińska czy
częściowo podziemny Oddział Muzeum Narodowego – Centrum Dialogu „Przełomy”).
Przeciwwagą dla zgiełku wielkiego portowego miasta będą urokliwe meklemburskie
miasteczka i rejs prawdziwym… parowcem!
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Stargard (oficjalnie już nie Szczeciński!) – gotycka bazylika Mariacka z XV w. (najwyżej
sklepiona świątynia w Polsce), średniowieczny układ urbanistyczny z murami
i unikatową Bramą Młyńską, oraz ratuszem na rynku;
Dzień II
Szczecin – gotycka katedra pw. św. Jakuba z XV w., zespół tarasów widokowych
Wały Chrobrego, Jasne Błonia i Cmentarz Centralny w formie parku z fontannami;
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Centrum Dialogu Przełomy – pawilon wystawowy Muzeum Narodowego w Szczecinie,
w którym prezentowana jest najnowsza historia Szczecina i Pomorza Zachodniego,
ze szczególnym uwzględnieniem buntu społecznego i przełomowych wydarzeń po II
wojnie światowej, kilka lat temu budynek uznany za najlepszą przestrzeń publiczną
Europy, oraz najlepszy budynek na świecie – World Building of the Year;
Zamek Książąt Pomorskich – dawna siedziba książąt z pomorskiej dynastii Gryfitów,
odbudowany po wojnie w stylu renesansowym (tu m.in. Muzeum Zamkowe). Niejako
przy okazji poznamy zakamarki Starego Miasta z ratuszem miejskim, gotycką katedrą
p.w. św. Jakuba z XV w. i aż czterema bramami miejskimi.
Gmach Filharmonii swym kształtem przypomina wierzchołek góry lodowej, zwiedzanie
wnętrz ultranowoczesnego obiektu obsypanego nagrodami na stylistykę i rozwiązania
techniczne w nim zastosowane;
Podziemne trasy Szczecina – wojenne losy Szczecina kryją mnóstwo niewiadomych
– o sporej części z nich usłyszymy zwiedzając drugowojenne schrony przeciwlotnicze
w podziemiach szczecińskiego… dworca kolejowego.
Zespół tarasów widokowych Wały Chrobrego – przez wiele lat wizytówka Szczecina
– czy dzisiejszy Szczecin dopracował się nowej ikony turystycznej? Ocenicie Państwo
sami!
Dzień III
Brandenburg – urokliwe średniowieczne miasteczko z prawie kompletnym systemem
murów obronnych i 4 miejskimi bramami, pomnik Mudder Schulten;
Murritz – kurort nad jeziorem o tej samej nazwie (największym, które położone jest
w całości na terenie Niemiec). Tu czeka nas nie lada gratka – rejs parowcem Europa;
Krzywy Las pod Gryfinem – unikalny las, w którym rosną specyficznie zakrzywione
sosny – dlaczego tak jest – teorii (w tym spiskowych) jest co najmniej kilka…
Dzień IV
Kołbacz – dawne założenie klasztorne oo. Cystersów, historycznie jeden z kościołów
grzebalnych Książąt Pomorskich, jeden z najcenniejszych zabytków gotyku ceglanego
na Pomorzu Zachodnim wpisany na Listę Pomników Historii;
Santok – jedno z ważniejszych grodzisk na terenie kraju przystosowane do
celów turystycznych – nowoczesne multimedialne muzeum wprowadzi nas
w czasy przedśredniowieczne, historyczny spacer i udane rekonstrukcje pozwolą nam
namacalnie zetknąć się z historią opisywanego przez Galla Anonima jako „klucz do
państwa polskiego”.
CENA: 

819 zł

dla członków PTTK 799 zł

WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 210 zł (bilety normalne), 200 zł (bilety ulgowe).
Przypominamy o konieczności dostosowania się do przepisów
epidemiologicznych na terenie Niemiec.
Nocleg: SZCZECIN

26

CZERWIEC

18
czerwca

ZIELONO-CEGLANE MAZOWSZE

POWSIN,
KONSTANCINJEZIORNA, CZERSK

Wycieczka do podwarszawskich miejscowości – ulubionych miejsc wypoczynku
mieszkańców stolicy. Jak na tego typu ośrodki przystało, mimo cechującej je
różnorodności atrakcji, łączy je atmosfera sielskości i bliskości z bujną mazowiecką
przyrodą, podkreślana bliskością rozległej doliny Wisły.
PROGRAM IMPREZY
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;
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 rodzinnych pamiątek, wizyta i warsztaty w Muzeum Papiernictwa w jednej
z ważniejszych wytwórni papieru w kraju;
Czersk – gotycki zamek Książąt Mazowieckich z XV/XVI w. w częściowej ruinie – jedna
z wizytówek krajoznawczych okolic Mazowsza.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 60 zł (bilety normalne), 52 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

25
czerwca

SULEJOWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY Z LĄDU
I WODY

25
czerwca

GLIWICE – MIASTO
NIEODKRYTE, MIASTO
CIEKAWE

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
GLIWICE

Korzystając z nowo otwartej autostrady wiodącej na Śląsk zapraszamy do Gliwic –
miasta naszpikowanego atrakcjami z najprzeróżniejszych dziedzin. Choć ich wspólnym
mianownikiem mógłby być Szlak Zabytków Techniki, mamy tu i historycznie ważną
radiostację (tą od słynnej prowokacji z 1939 r.), muzeum prezentujące odlewnictwo
metali jako dziedzinę sztuki, oraz słynny kanał, po którym odbywają się rejsy turystyczne.
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PROGRAM IMPREZY
Gliwice – Zamek Piastowski o XIV-wiecznym rodowodzie – obecnie Muzeum Miejskie
z ekspozycją poświęconą wielowątkowej i wielokulturowej historii miasta i regionu,
spacer po zabytkowej starówce wokół Rynku, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego –
multimedialna ekspozycja poświęcona dziejom hutnictwa gliwickiego oraz przepiękna
kolekcja odlewów artystycznych jakie powstawały w miejscowych hutach na
przestrzeni minionych wieków, Zabytkowa Radiostacja z historycznym drewnianym
masztem nadawczym o 111 m wysokości, co sprawia że jest to najwyższy taki maszt
na świecie i najwyższa drewniana konstrukcja w Europie! Historycznie to tu rozegrały
się pierwsze epizody II wojny światowej (słynna gliwicka prowokacja), obiekt posiada
status Pomnika Historii. Finałem wizyty będzie rejs słynnym Kanałem Gliwickim.
Pokonując jedną ze śluz udamy się na przeszło godzinny rejs statkiem „Foxtrot” po tym
ważnym szlaku wodnym łączącym Odrę z tą części Polski.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 58 zł (bilety normalne), 50 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

25-26
czerwca

W SANDOMIERZU, GDZIE
CZASU SIĘ NIE MIERZY…

NIESPIESZNY
SANDOMIERZ

Zapraszamy do grodu Ojca Mateusza przedstawionego w zupełnie nowej odsłonie.
Tym razem wycieczka dla miłośników spokojnego zwiedzania, z chwilą zadumy pośród
krzewów winnej latorośli, czy na pokładzie statku spacerowego. Oczywiście nie
zabraknie najważniejszych zabytków miasta, ale mając w perspektywie niespieszne
dwa dni można pozwolić sobie także na odwiedzenie dotychczas pomijanych zakątków.
PROGRAM IMPREZY
Sandomierz – renesansowa zabudowa rynku ze wspaniałym ratuszem, katedra gotycka
z XIV w. zdobna w wyjątkowe na skalę kraju freski nawiązujące do stylu bizantyjskiego,
gotycki Dom Długosza – dziś niezwykle nastrojowe Muzeum Diecezjalne, Zamek
Królewski z XIV w. strzegący przeprawy przez Wisłę – dziś muzeum, podziemna trasa
turystyczna w lessowych piwnicach kupieckich pod miastem, spacer Wąwozem
Królowej Jadwigi i do jednego z najstarszych w kraju dominikańskich założeń
klasztornych – dziś przy świątyni odwiedzić można winnicę św. Jakuba (będziemy
uczestniczyć w wyjątkowym zwiedzaniu połączonym z degustacją miejscowych win).
Podsumowaniem pobytu będzie rejs spacerowy po Wiśle z możliwością podziwiania
panoramy miasta i niezwykłych Gór Pieprzowych – naturalnego rosarium na stokach
jednych z najbardziej tajemniczych gór w Polsce.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 110 zł (bilety normalne), 97 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: SANDOMIERZ
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1-3 lipca

ZAMKI DOLINY WISŁY
Z TURNIEJOWYM AKCENTEM

GNIEW, PELPLIN,
MALBORK, KWIDZYN,
GOLUB-DOBRZYŃ
(turniej rycerski)

Dolina naszej najważniejszej rzeki przez wiele wieków pełniła rolę ważnego traktu
komunikacyjnego. Szlak Wiślany trzeba było strzec na czas wojny i pokoju – budując
zamki, twierdze i warownie, co znajdowało potwierdzenie w każdej epoce. My skupimy
się głównie na średniowiecznych zamkach, łącznie z tym największym ceglanym
gotyckim zamkiem świata jak okrzyknięto siedzibę Mistrza Zakonu Krzyżackiego –
Malbork. A po drodze, po obu stronach Królowej Polskich Rzek odwiedzimy liczne
większe i mniejsze założenia obronne, rezydencjonalne, a nawet klasztorno-warowne,
przy okazji biorąc udział w słynnym turnieju rycerskim w Golubiu - Dobrzyniu!
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Gniew – gotycki zamek krzyżacki z XIII w., barokowy Pałac Marysieńki (dziś neogotycki)
– dar Jana III Sobieskiego dla królowej Marii Kazimiery (obecnie hotel).
Pelplin – gotycki pocysterski zespół klasztorny – kościół z przełomu XIII i XIV w. z bazyliką
katedralną p.w. Wniebowzięcia NMP m.in. z najcenniejszymi w Polsce stelami z XV w.;
Dzień II
Malbork – XIV-wieczny zamek wielkich mistrzów krzyżackich, największa ceglana
budowla świata, obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – ponad 2,5 godziny
wędrówki po komnatach i korytarzach monumentalnej budowli. Rzadko odwiedzanym,
a z pewnością godnym uwagi miejscem jest samo miasto Malbork położone u stóp
zamku – tym razem poświęcimy mu kilka chwil;
Tczew – Muzeum Wisły – królowej polskich rzek, zabytkowe olbrzymie mosty nad Wisłą
(drogowy z poł. XIX w. i kolejowy z końca XIX w.) uznane za międzynarodowe zabytki
inżynierii budowlanej. Ciekawym dodatkiem do ekspozycji jest wizyta w Centrum
Konserwacji Wraków Statków.
Dzień III
Kwidzyn – gotycki zespół zamkowo-katedralny (zamek kapituły pomezańskiej z poł.
XIV w., konkatedra św. Jana Ewangelisty z XIII/XIV w. z niedawno odkrytymi grobami
Wielkich Mistrzów Krzyżackich).
Golub-Dobrzyń – miasto na dawnej granicy zaboru pruskiego i Królestwa Polskiego,
XIV-wieczny gotycko-renesansowy zamek, dawniej krzyżacki – dziś czysto PTTKowski! Dodatkową atrakcją będzie udział w części zmagań jednego z najważniejszych
turniejów rycerskich w Polsce – 46. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego
w Golubiu-Dobrzyniu.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 145 zł (bilety normalne), 110 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: MALBORK
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2 lipca

DO NAJSTARSZEGO MIASTA
W KRAJU

KALISZ, OPATÓWEK

Jednodniowa wycieczka do miasta o jedenastowiekowej tradycji – Kalisza słynącego nie
tylko z długowieczności i fortepianów, ale także z wyjątkowej na skalę kraju starówki
koncentrującej w jednym miejscu wspaniałą kolekcję klasycystycznych obiektów.
Uzupełnieniem tego zbioru będzie wizyta w blisko 200-letnim budynku fabryki
w Opatówku – jest to znakomita okazja do porównań z realiami narodzin przemysłu
w Łodzi.
PROGRAM IMPREZY
Kalisz – spacer zaułkami jednego z najstarszych miast w Polsce – szukając pozostałości
piastowskiego grodu, odwiedzimy liczne barokowe i klasycystyczne zabytki sakralne
i świeckie – m.in. katedrę św. Mikołaja, ekspozycję w wieży ratusza przedstawiającą
dzieje miasta, odszukamy zachowane fragmenty murów miejskich z basztą „Dorotka”,
zwiedzimy sanktuarium św. Józefa, Pomnik Książki. Finałem wizyty będzie zwiedzanie
Rezerwatu Archeologicznego „Kaliski Gród Piastów”, który przeniesie nas w czasy
lokacji miasta, gdy Kalisz był drewnianym grodem otoczonym palisadą;
Opatówek – wielotematyczne muzeum przemysłu w murach zabytkowej,
klasycystycznej fabryki („starszej siostry” naszej Białej Fabryki w Łodzi) – okazja do
porównań z historią łódzkiego przemysłu, a także do kontaktu z wyrobami, które
rozsławiły Kalisz – z fortepianami i tkaniną artystyczną na czele.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 15 zł (bilety normalne), 11 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 8:00

2-3 lipca

SZLAKIEM KRAKOWSKICH
JUDAIKÓW

KRAKOWSKI
KAZIMIERZ, XXXI
FESTIWAL KULTURY
ŻYDOWSKIEJ

Zapraszamy do Krakowa widzianego przez pryzmat kilkusetletniej koegzystencji
narodów polskiego i żydowskiego, która tu osiągnęła swe apogeum m.in. pod postacią
wydzielonego żydowskiego miasta Kazimierz, powstałego już za czasów Kazimierza
Wielkiego. To właśnie w tej dzisiejszej dzielnicy Grodu Kraka znajdują się najstarsze
zabytki kultury żydowskiej w Polsce – okazałe synagogi, wiekowy kirkut, a także liczne
obiekty muzealne (na Kazimierzu i nie tylko) przybliżające narodziny, rozkwit i tragiczny
kres wielotysięcznej społeczności mojżeszowej w Krakowie. Znakomitym tłem naszych
wędrówek będzie trwający w tym czasie w mieście XXXI Festiwal Kultury Żydowskiej,
obfitujący w liczne wydarzenia artystyczne i naukowe.
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PROGRAM IMPREZY
Pierwszy dzień naszej wycieczki z uwagi na szabat poświęcimy na wizyty w muzeach,
które przygotują nas teoretycznie do odwiedzin w najpiękniejszych, nadal czynnych
krakowskich synagogach i na najstarszym cmentarzu żydowskim w kraju. Odwiedzimy
Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który od lat opiekując się Synagogą
Starą prezentuje tam najcenniejsze zbiory judaików z całej kolekcji, dotrzemy do zupełnie
nowego Muzeum Żydowskiego Galicja mieszczącego się podobnie jak poprzednie na
terenie dzielnicy Kazimierz – tym razem jednak w murach dawnej fabryki mebli. Będąc
w Krakowie nie możemy zapomnieć o rozsławionej przez kinematografię amerykańską
postaci Oskara Schindlera – zwiedzimy muzeum w jego dawnej fabryce poświęcone
latom okupacji hitlerowskiej w Krakowie oraz działaniom na rzecz ratowania ofiar Obozu
w Płaszowie jakie O. Schindler prowadził. Nietypowym elementem tego muzealnego
szlaku będzie słynna „Apteka pod Orłem” – dziś obiekt muzealny prezentujący nie
tylko wystrój apteki sprzed blisko wieku, ale i niezwykłą historię tej placówki niosącej
pomoc więźniom krakowskiego getta z czasów II wojny światowej. Kolejnego dnia
będziemy mogli w pełni już zakosztować walorów kultury żydowskiej i najcenniejszych
zabytków jakie po dzień dzisiejszy zdobią Kraków – odwiedzimy najstarszą działającą
krakowską synagogę (Remu), odwiedzimy też przylegający do niej wiekowy cmentarz
pełen zabytkowych macew. Dla pełnego obrazu zajrzymy także do drugiej z dostępnych
synagog (Tempel) – wzniesioną przez Żydów z nurtu postępowego. Odbędziemy także
spacer ulicami dawnego Kazimierza docierając na jego rynek, do ratusza, nie pominiemy
także obiektów kultury polskiej zlokalizowanych na jego terenie lub w bezpośrednim
sąsiedztwie takich jak majestatyczna gotycka świątynia p.w. św. Katarzyny, czy jeden
z „Polskich Panteonów” jakim jest zespół klasztorny „Na Skałce”.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

8-10 lipca

9 lipca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 95 zł (bilety normalne), 75 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: KRAKÓW

SUWALSZCZYZNA –
BIEGUN ZIMNA, FUJIJAMA
I NAJGŁĘBSZA GŁĘBIA
W KRAJU
W CIENIU TĘŻNI I WIEKOWEJ
HISTORII – INOWROCŁAW NA
PIASTOWSKIM SZLAKU

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

INOWROCŁAW,
KRUSZWICA

Niemal każdy zna tężnie w Ciechocinku, ale przecież to nie jedyne uzdrowisko bazujące
na aerozolu z solanki. Zapraszamy do miasta, które wyrosło na soli kamiennej, a dziś
przyciąga zarówno kuracjuszy jaki i miłośników zabytków – i to tych najstarszych
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jakie zachowały się w naszym kraju! Znakomitym dopełnieniem sielskiego nastroju
uzdrowiskowego deptaka będzie rejs spacerowy po rynnowym jeziorze Gopło i wizyta
w romańskich zabytkach Kruszwicy przenoszących nas w czasy legendarnego króla
Popiela.
PROGRAM IMPREZY
Inowrocław – jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce Imienia Najświętszej
Marii Panny, inowrocławska fara, czyli kościół gotycki pw. św. Mikołaja, Stare Miasto
i deptak królowej Jadwigi, Uzdrowisko Inowrocław (m.in. tężnie solankowe, spacer po
parku zdrojowym z możliwością skosztowania wód mineralnych), wizyta w Muzeum
im. Jana Kasprowicza (zbiór pamiątek poświęconych wielkiemu poecie, historia
inowrocławskiej soli i izba Stanisława Staszica);
Kruszwica – ruiny późnogotyckiego zamku (to tu myszy zjadły legendarnego Popiela),
kolegiata św. Piotra i Pawła z poł. XII w., rejs spacerowy po jeziorze Gopło.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 43 zł (bilety normalne), 37 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

15-17
lipca

SABANTUJ – TATARSKIE
ŚWIĘTO PŁUGA
W KRUSZYNIANACH

DROHICZYN,
BIAŁYSTOK, SZLAK
TATARSKI ZE ŚWIĘTEM
PŁUGA SABANTUJ,
CIECHANOWIEC,
ZUZELA

Choć społeczność tatarska w Polsce jest stosunkowo nieliczna, sława tej egzotycznej
kultury na naszych terenach niesie się daleko. Od kilkunastu lat siłami społeczników
z tego środowiska udało się reaktywować tatarskie święto ludowe Sabantuj, jako
symbol żywotności tej kultury. Udając się z tej okazji na Szlak Tatarski będziemy mieli
okazję odwiedzić rzadziej widywane w programach wycieczek miejsca na pograniczu
Mazowsza i Podlasia, a także znacznie szerzej niż standardowo zapoznać się ze stolicą
województwa podlaskiego – Białymstokiem.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Siemiatycze – miasto z przebogatą wielokulturową tradycją, której ślady zapisały
się w obiektach sakralnych (cerkwi, kościołach, synagodze), a także w skupionych
w centrum klasycystycznych kamienicach;
Drohiczyn – historyczna stolica Podlasia, słynąca niegdyś ze znamienitych szkół,
ważnych sejmików i sądów, dziś nieco zapomniane miasteczko – odwiedzimy grodzisko
na Górze Zamkowej, katedrę w dawnym kompleksie klasztornym jezuitów, oraz klasztor
franciszkanów;
Bielsk Podlaski – wizyta w szkole pisania ikon, spacer po przenikniętym duchem
wschodu mieście.
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Dzień II
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 (m.in.
z elementami stylu Art Deco). 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;
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 najstarszym w kraju mizarze, weźmiemy także udział w poczęstunku kuchni
tatarskiej. Okrasą naszej wizyty będzie udział w tatarskim Święcie Pługa Sabantuj – to
niepowtarzalna okazja do kontaktu z żywą kulturą tej społeczności (występy zespołów
tanecznych i wokalnych, kiermasze, pokazy);
Bohoniki – drugi z ważnych punktów na Tatarskim Szlaku, także tutaj obejrzymy meczet
muzułmański, a w pobliżu wiekowy mizar;
Dzień III
Ciechanowiec – wizyta w przebogatym Muzeum Rolnictwa, oraz w sielskim skansenie
Mazowiecko-Podlaskim. Unikalną na skalę kraju okazją będzie możliwość poznania
zbiorów Muzeum Weterynarii;
Zuzela – miejscowość rodzinna bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w budynku
dawnej szkoły, w której rozpoczynał naukę dziś funkcjonuje niewielkie muzeum
poświęcone tej wyjątkowej postaci.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

16 lipca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 92 zł (bilety normalne), 70 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ – NASZ MAŁY
AMSTERDAM

BYDGOSZCZ

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 jej za to dziękować nawet pomnikami? Nasza
wizyta pozwoli na poznanie bydgoskiego ABC, być może stając się przyczynkiem do
kolejnych wizyt…
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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, 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: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 37 zł (bilety normalne), 33 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

17 lipca
(niedziela)

SZLAKIEM ZAMKÓW
I PAŁACÓW POŁUDNIA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

OPOCZNO,
DRZEWICA,
STUDZIANNA,
INOWŁÓDZ

Położona centralnie niemal w każdym etapie dziejów Polski Ziemia Łódzka nie kojarzy
się z zamkami i warownymi miastami, ale mimo to każdy lokalny patriota powinien
mieć świadomość ich obecności. Tym razem udajemy się na południe regionu, by
dotrzeć do największych ruin zamku w regionie (Drzewica), najbardziej spektakularnie
odmienionych w ostatnich latach (Inowłódz), czy jednego z najbardziej tajemniczych
założeń rezydencjonalnych (Opoczno). A to jeszcze nie wszystko…
PROGRAM IMPREZY
Ujazd – neogotycki obronny pałac Ostrowskich z początku XIX w., park o charakterze
krajobrazowym;
Opoczno – Zamek Kazimierzowski z XIV w. (przebudowany w stylu neorenesansowym)
z Muzeum Regionalnym, Dom Esterki, drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny
z XVIII w.;
Drzewica – imponujące ruiny gotycko-renesansowego zamku biskupa M. Drzewickiego
z XVI w. (ostrzegamy, iż z przyczyn technicznych brak jest możliwości wejścia w obręb
murów zamku), gotycki „kościół-rakieta” pw. św. Łukasza z XV w.;
Studzianna – barokowy zespół klasztorny oo. Filipinów z bazyliką – sanktuarium Matki
Boskiej Świętorodzinnej o imponującym wyposażeniu;
Inowłódz – obronny kościół romański pw. św. Idziego z XI w., ruiny zamku i obwarowań
miejskich z czasów Kazimierza Wielkiego – ostatnio gruntownie odbudowane.
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CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 12 zł (bilety normalne), 8 zł (bilety ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

23 lipca

GDZIE SKAŁA KŁANIA SIĘ
WODZIE – MIROWSKI
PRZEŁOM WARTY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

23 lipca

U STÓP ŚLĄSKIEGO OLIMPU

ŚWIDNICA, SOBÓTKA

Za wizytówkę Świdnicy z pewnością uchodzić może wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO Kościół Pokoju, ale nie przypadkiem to właśnie tam zlokalizowane
jest jedyne w Polsce Muzeum Kupiectwa. W tym niegdyś bogatym i sławnym mieście
nie brak imponujących obiektów sakralnych (z gotycką katedrą na czele), wystawnych
kamienic, ciekawostką jest także wyremontowany budynek ratusza z wieżą pełniąca
funkcję punktu widokowego. Uzupełnieniem wizyty będzie zwiedzanie Sobótki. Oba
miasta wyrosły wszak w cieniu górującego nad okolicą Masywu Ślęży.
PROGRAM IMPREZY
Świdnica – gotycka katedra pw. św. Stanisława i Wacława, zabudowa Rynku Starego
Miasta (XIV - XVII w.) z odbudowaną wieżą ratuszową (dziś wspaniały punkt widokowy)
i Muzeum Kupiectwa we wnętrzach, barokowy ewangelicki Kościół Pokoju (wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO);
Sobótka – miejscowość podobnie jak górujący nad nią Masyw Ślęży owiana tajemnicą,
m.in. za sprawą rozsianych w przestrzeni miasta i okolicy romańskich kamiennych
posągów. Odpowiedzi na nasuwające się pytania poszukamy m.in. w Muzeum
Ślężańskim zlokalizowanych w murach d. Domu Opata czyli szpitala oo. Kanoników
Regularnych.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 34 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

23-24
lipca

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
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OGRODZIENIEC,
OLKUSZ, PIESKOWA
SKAŁA, OJCOWSKI
PARK NARODOWY,
JASKINIA
WIERZCHOWSKA
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Wydawałoby się, że położoną tranzytowo w drodze w góry czy do Krakowa Jurę Krakowsko-Częstochowską łodzianie znają jak własną kieszeń – ale czy na pewno? Wszak to
twór dynamiczny, a przy okazji przebogata skarbnica klejnotów przyrody i historii.
Zapraszamy do oddanych po remoncie wnętrz królewskiego zamku w Pieskowej Skale,
do nowoczesnego muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, do często pomijanej
(choć nie słusznie!) najdłuższej jaskiniowej trasy turystycznej w Polsce. Na trasie nie
zabraknie także atrakcyjnych miejsc zlokalizowanych na zapleczu Jury – ruin zamku
w Siewierzu czy słynnego z zabytkowych organów i kolekcji afrykanistycznej Olkusza.
PROGRAM IMPREZY
Siewierz – zamek książęcy z poł. XVI w.; późniejsza rezydencja biskupów krakowskich
(dziś w stanie dobrze zachowanej ruiny);
Ogrodzieniec – największe w Polsce ruiny zamku, położone na najwyższym punkcie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, Góra Birów z drewniano-kamiennym grodem (słowiańską
twierdzą), która istniała w tym miejscu na przełomie XIII i XIV w.
Olkusz – gotycka bazylika p.w. św. Andrzeja z jednymi z najstarszych w Europie
oryginalnymi organami, najbogatsze w Polsce muzeum afrykanistyczne;
Ojcowski Park Narodowy – wizyta w multimedialnym muzeum prezentującym
przyrodę i dzieje najmniejszego i jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce,
spacer po pełnym zabytkowej zabudowy letniskowej Ojcowie;
Pieskowa Skała – monumentalna rezydencja królewska – perła stylu renesansowego,
dziś muzeum wnętrz udostępnione kilka lat temu po długim remoncie. Jego sylwetkę
zna każdy kto oglądał serialowe przygody Janosika, stojąca w pobliżu maczuga
Herkulesa to skała, która urosła do rangi symbolu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Jaskinia Wierzchowska – choć położona poza terenem parku narodowego, niczym nie
ustępuje w atrakcyjności swym „parkowym odpowiednikom”; podziemna wędrówka
w głąb jurajskiego świata, korytarzami jednej z największych jaskiń tej części kraju.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

28-31
lipca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 110 zł (bilety normalne), 85 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: OLKUSZ

MEANDRUJĄC W GÓRĘ NYSY
ŁUŻYCKIEJ PO KRAJACH,
EPOKACH I KRAJOBRAZACH

GÖRLITZ, STOLPEN,
BASTEI, LIBEREC,
FRYDLANT

Dokładnie 18 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
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– odwiedzimy najatrakcyjniejsze obiekty przyrodnicze (m.in. „skalne miasto” Bastei
czy monumentalny czeski szczyt Jested). Zwiedzimy dawne założenia rezydencjonalne
i obronne o średniowiecznej i nieco młodszej genezie, malownicze miasteczka
niemiecko-polskiego pogranicza zdobne rynkami, ratuszami i krętymi uliczkami. Osią
całej naszej trasy będzie graniczna rzeka Nysa Łużycka, która tym razem łączy, a nie
tylko administracyjnie dzieli.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Görlitz – jedno z niewielu niemieckich miast niezniszczonych podczas II wojny światowej,
gotycka zabudowa Starego Miasta z dwoma rynkami, imponującymi dwoma ratuszami
i ewangelickim kościołem farnym p.w. śś. Piotra i Pawła z organami słonecznymi, zespół
Grobu Św. z XV/XVI w.;
Dzień II
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, charakteryzującego 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 wznoszącym 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 152,5 m, 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;
Dzień III
Ostritz – Marienthal to najstarszy w Niemczech klasztor ss. Cysterek – imponujące
barokowe założenie od niemal 800 lat użytkowne zgodnie z przeznaczeniem;
Żytawa – gotycki kościół – muzeum Świętego Krzyża z najcenniejszym zabytkiem miasta
– unikatową zasłoną wielkopostną z Biblią Pauperum, renesansowy ratusz na zdobnym
w fontanny Rynku Starego Miasta. To w Żytawie 18 lat temu do Unii Europejskiej
oficjalnie przyjęto Polskę i Czechy!;
Liberec – XVI-wieczny renesansowy Stary Zamek, neorenesansowy monumentalny
ratusz dominujący nad oplecionym wianuszkiem kamienic rynkiem, budynek teatru im.
Franciszka Ksawerego Saldy;
Jested (1012 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Grzbietu Jesztedzkiego – monumentalne
wzniesienie górujące nad Libercem, zwieńczone wieżą kryjącą hotel i kawiarnię. By
dostąpić możliwości podziwiania wspaniałej panoramy Gór Izerskich, Karkonoszy
i innych pasm północnych Czech wjedziemy wygodną kolejką gondolową niemal na
sam szczyt góry;
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Dzień IV
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.
CENA: 

819 zł

dla członków PTTK 799 zł

WYJAZD: godz. 7:00

30 lipca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 240 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Przypominamy o konieczności dostosowania się do przepisów
epidemiologicznych na terenie Niemiec i Czech.
Nocleg: ZGORZELEC

NIEZWYKŁE REZYDENCJE
NIEZWYKŁYCH RODÓW,
OTOCZONE NIEZWYKŁYMI
PARKAMI

KÓRNIK, KOSZUTY

Dwie słynne wielkopolskie rezydencje, dwa niezwykłe założenia ogrodowe, każda z sal
i alejek przesiąknięta jest tam historią nie tylko regionu i rodów, które te rezydencje
tworzyły, ale często także całego kraju. Oba obiekty wpisane są na prestiżową Listę
Pomników Historii, ale z pewnością nie mogą poszczycić się podobną popularnością
– pora to zmienić, dając sobie szanse do odwiedzenia obu tych wyjątkowych miejsc
podczas jednej wycieczki. Osłodą wycieczki będzie wizyta w najważniejszym w kraju
muzeum pszczelarstwa.
PROGRAM IMPREZY
Koszuty – późnobarokowy alkierzowy dwór szlachecki z drugiej połowy XVIII w. –
dziś siedziba Muzeum Ziemi Średzkiej, co gwarantuje mu znakomity stan zachowania
i interesującą ekspozycję elementów epokowego wyposażenia i sztuki we wnętrzach;
Swarzędz – jedno z najważniejszych w Polsce Muzeów Pszczelarstwa, Oddział Muzeum
Narodowego poświęconego tej gałęzi hodowli, może poszczycić się najbogatszym
w kraju zbiorem eksponatów związanych z historią i współczesnością pozyskiwania
słodkiego, złotego owocu pszczelego trudu. Oczywiście nie zabraknie okazji do słodkich
zakupów;
Kórnik – rezydencja rodów Górków i Działyńskich, obiekt o wielowiekowej historii, ale
o 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.
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CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 44 zł (bilety normalne), 32 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

6 sierpnia

ZIELONY WROCŁAW

WROCŁAW – PARK
SZCZYTNICKI, OGRÓD
JAPOŃSKI, OGRÓD
ZOOLOGICZNY
Z AFRYKARIUM

Zapraszamy do wizyty w Parku Szczytnickim – ponad 100-hektarowym kompleksie
zieleni w pobliżu centrum miasta, w którym poza niezwykłymi obiektami przyrodniczymi
jak Ogród Japoński czy pobliski Ogród Zoologiczny, odwiedzimy także cenne obiekty
zabytkowe z wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Halą Stulecia na czele.
PROGRAM IMPREZY
Afrykarium – nowo otwarty fragment najpiękniejszego ogrodu zoologicznego w kraju
(połączenie tradycji z nowoczesnością w hodowli i ekspozycji zwierząt) – afrykańska flora
i fauna na wyciągnięcie ręki i szansa zakosztowania odrobiny egzotyki, uzupełnieniem
będzie spacer po jednym z największych ogrodów zoologicznych w kraju;
Ogród Japoński – namiastka Kraju Kwitnącej Wiśni nad Odrą – niezwykła pamiątka po
Wystawie Ogrodniczej w Parku Szczytnickim z 1913 roku;
Hala Stulecia – arcydzieło architektury betonowej z początku XX w. – od kilkunastu lat
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – zwiedzanie wnętrza hali poprzedzi
wizyta w dedykowanym temu obiektowi muzeum;
Pawilon Czterech Kopuł – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentujący
w niezwykłych wnętrzach pawilonu z Wystawy Historycznej z 1913 roku najcenniejsze
dzieła sztuki współczesnej – jednym z jego symboli jest imponująca iglica z Wystawy
Ziem Odzyskanych;
Wrocławska Fontanna Multimedialna – udział w niezwykłym pokazie największej tego
typu fontanny w kraju (ponad 300 dysz potrafiących wystrzeliwać wodę w rytm muzyki
na wysokości ponad 40 metrów!).
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 72 zł (bilety normalne), 68 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00
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6-7
sierpnia

GÓRY SOWIE – BLISKIE
CHOĆ TAJEMNICZE

NOWA RUDA,
OSÓWKA,
DZIERŻONIÓW,
JEDLINA ZDRÓJ,
ZAMEK GRODNO

Góry Sowie to jedne z najbliższych Łodzi gór. Nie tylko dla łodzian pozostają jednak
jednymi z najbardziej tajemniczych. Postaramy się odkryć choć rąbek tajemnicy
odwiedzając zarówno te najważniejsze, jak i mniej oczywiste atrakcje, leżące u podnóża
tego górskiego masywu.
PROGRAM IMPREZY
Nowa Ruda – zabytkowa kopalnia węgla kamiennego, pamiątka Zagłębia Wałbrzyskiego,
jedna z najciekawiej zakomponowanych w kraju – tu naprawdę wydaje się, że szychta
dopiero co się skończyła!
Podziemne Miasto Osówka – tajemniczy kompleks sztolni z okresu II wojny światowej,
cel ich budowy nadal pozostaje zagadką, dziś zabezpieczone i udostępnione turystom
stanowią wizytówkę Gór Sowich;
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);
Bielawa – włókiennicze miasto, niejako starsza siostra Łodzi – tak samo znajdziemy tu
fabrykanckie wille i obiekty poprzemysłowe. Dominantą krajobrazu jest jednak jedna
z najwyższych wież kościelnych w Polsce – dzwonnica neogotyckiego kościoła p.w.
WNMP (dziś wieża jest znakomitym punktem widokowym na miasto i otaczające je
góry);
Jedlina Zdrój – jedno z licznych sudeckich uzdrowisk, jak każde zdobne deptakiem
i parkiem zdrojowym, ale o jego wyjątkowości świadczy pałac Jedlinka – imponująca
rezydencja, hotel i muzeum II wojny światowej w jednym, z chlubą pod postacią repliki
wagonu pociągu sztabowego Hitlera Amerika;
Zamek Grodno – położone na samotnym wzniesieniu okazałe ruiny piastowskiego
zamku z legendarnym renesansowym portalem bramy głównej i wiekową lipą sadową
na dziedzińcu. Z wieży zamku roztacza się piękna panorama Jeziora Bystrzyckiego i Gór
Sowich.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 100 zł (bilety normalne), 90 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice NOWEJ RUDY
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13
sierpnia

NA FESTIWAL OPEROWOOPERETKOWY DO
NAJSŁYNNIEJSZEGO
UZDROWISKA W POLSCE

NIESPIESZNY
CIECHOCINEK

Jeśli jedziemy do tak znanego zdroju nie możemy się nigdzie spieszyć. Całodzienna wizyta
w Ciechocinku, poza możliwością poznania jego głównych atrakcji krajoznawczych ma
być też okazją do odpoczynku, a nade wszystko do udziału w wydarzeniu kulturalnym –
inauguracyjnym koncercie Ciechocińskiego Festiwalu Operowo-Operetkowego, jaki od
wielu już edycji napełnia dźwiękami muzyki zdrojowy park.
PROGRAM IMPREZY
Ciechocinek – stolica polskiej balneologii – pachnący kwiatowymi kobiercami park
zdrojowy ze słynną fontanną „Grzybek”, muszlą koncertową w stylu zakopiańskim (to
tu odbywa się festiwalowy koncert) 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 upamiętniającym historię produkcji
tej obowiązkowej pamiątki z kujawskiego uzdrowiska.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 20 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

13-15
sierpnia

KRÓLOWA BESKIDÓW I JEJ PAŹ,
CZYLI BESKID WYSOKI I MAŁY
NA JEDEN RAZ

13-15
sierpnia

SŁOWACKIE HRADY I HRAMY

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
KOSZYCE, STARA
LUBOWLA, KRYNICAZDRÓJ, MUSZYNA

Koszyce to jedno z największych i najbogatszych pod względem zabytków miast Słowacji.
Położone na ważnych traktach handlowych od wieków gromadziło kolekcję ponad 460
zabytków tworzących tamtejszą starówkę. Z kolei odwiedzając dawny Kres Muszyński nie
sposób nie zwiedzić nadgranicznej Starej Lubowli ze słynnym zamczyskiem – tak pięknym,
że jego podzamcze wzbogacono ciekawym skansenem kultury rusińskiej i tak potężnym,
że podczas Potopu Szwedzkiego to tam ukryto polskie insygnia koronne. Uzupełnieniem
wycieczki na Słowację będzie wizyta w polskim Davos jak ostatnio określa się KrynicęZdrój, oraz bliskie spotkanie z historią pszczelarstwa w beskidzkiej stolicy tego rzemiosła.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Kamianna – stolica pszczelarstwa południowej Polski – możliwość nie tylko zrobienia
słodkich zakupów, ale także poznania tajników pszczelarstwa wczoraj i dziś w miejscu,
z którego ta kultura promieniowała na sporą część Małopolski, znakiem czasów jest
okazała drewniana świątynia – pierwotnie cerkiew, dziś kościół katolicki;
Krynica Zdrój – zabudowa uzdrowiskowa z XIX i XX w. w stylu szwajcarskim, chwila
czasu wolnego na krynickim deptaku ze Starym i Nowym Domem Zdrojowym, pomnik
i muzeum najsłynniejszego łemkowskiego malarza – Nikifora Krynickiego, wizyta
w pijalni wód mineralnych.
Dzień II
Koszyce – zwiedzanie jednego z najważniejszych miast słowackich, jego starówka
uznawana jest za największe skupisko zabytków u naszych południowych sąsiadów.
Wizytówką miasta jest gotycka katedra św. Elżbiety (jeden z największych gotyckich
kościołów Europy Środkowo-Wschodniej, największa świątynia Słowacji), zobaczymy
także pozostałości po dawnych murach obronnych, Dom Kata, Dolną Bramę oraz liczne
obiekty sakralne i rezydencjonalne dopełniające liczby z górą 460 zabytkowych budowli
tworzących koszycką starówkę. Ukoronowaniem wizyty będzie zwiedzanie ekspozycji
Muzeum Wschodniosłowackiego prezentującego m.in. słynny złoty skarb koszycki
(ponad 3000 złotych monet) czy urokliwą, w pełni wyposażoną drewnianą cerkiewkę
przeniesioną z Kożuchovców.
Dzień III
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., spacer po dostępnym całą dobę Parku Sensorycznym
czarującym feerią barw, zapachów i faktur zgromadzonych tam roślin;
Stara Lubowla – monumentalne ruiny jednego z największych i najznaczniejszych
zamków na słowackim Spiszu, miejsce w którym ukryto polskie insygnia koronne
podczas Potopu Szwedzkiego (do dziś istnieje ekspozycja temu poświęcona). U stóp
zamku rozlokował się romantyczny skansen architektury drewnianej tej części Słowacji.
CENA: 

594 zł

dla członków PTTK 579 zł

WYJAZD: godz. 7:00

14
sierpnia
(niedziela)

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 95 zł (bilety normalne), 70 zł (bilety ulgowe).
Przypominamy o konieczności dostosowania się do przepisów
epidemiologicznych na terenie Słowacji.
Nocleg: MUSZYNA

SZLAKIEM DREWNA
I WAPIENIA OKOLIC
WIELUNIA
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Wycieczka na Ziemię Wieluńską słynącą z drewnianej architektury najwyższej klasy
w województwie łódzkim – gotyckich kościołów z bogatymi polichromiami, czy
dworu alkierzowego z kompletnym wyposażeniem. Pamiętać należy, że tereny te to
geologiczny początek słynnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, nie zabraknie więc
także wapiennych murów obronnych czy świątyń w stolicy regionu – Wieluniu.
PROGRAM IMPREZY
Ożarów – muzeum wnętrz dworskich w późnobarokowym drewnianym dworze
alkierzowym – obecnie jeden z Oddziałów Muzeum Ziemi Wieluńskiej – okazja do
poznania efektów długich prac remontowych w obiekcie;
Łaszew – jeden z drewnianych gotyckich kościołów tzw. grupy wieluńskiej – unikat
architektury sakralnej w tej części kraju;
Grębień – kolejny z drewnianych kościołów gotyckich grupy wieluńskiej, zdobny
polichromiami figuralnymi i nie tylko;
Kocilew – ponad 100-letni wiatrak koźlak, od kilku lat pod opieką wieluńskiego
muzeum, odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania;
Wieluń – mury obronne z Bramą Krakowską z XIV w. i Basztą Męczarnią, kościół
i klasztor reformatów, kościół pw. św. Barbary, kościół p.w. św. Józefa, poagustiański
zespół klasztorny z kościołem Bożego Ciała z XIV w., zespół klasztorny bernardynek
z początku XVII w., wizyta w wieluńskim muzeum w zabytkowych wnętrzach
d. klasztoru ss. Bernardynek.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 15 zł (bilety normalne), 11 zł (bilety ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

20
sierpnia

WIELKI ŁUK WARTY –
KAJAKIEM MIĘDZY SKAŁY

20
sierpnia

KRÓLEWSKI WILANÓW
BEZ POŚPIECHU

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
WARSZAWSKI
WILANÓW

Po pałacach i ogrodach królewskich nie powinno się spacerować w pośpiechu – zatem
zapraszamy na wycieczkę do barokowej rezydencji Jana III Sobieskiego w niegdyś
podwarszawskim Wilanowie – otoczony pięknym parkiem, w sąsiedztwie rezerwatu
przyrody zdaje się być wymarzonym celem „wypadu za miasto”. Chcąc poznać w pełni
tę część miasta nieodzowna jest wizyta w rozrastającej się z roku na rok Świątyni
Opatrzności Bożej. Zwieńczeniem niespiesznych spacerów będzie wizyta w Parku
Arkadia, mieszczącym najważniejsze w kraju muzeum poświęcone rzeźbie.
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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 Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddział Muzeum
Narodowego w Warszawie zlokalizowany w sielskim parku Arkadia – największa
kolekcja rzeźby w kraju, choć pałac otwierany jest tylko na wystawy czasowe, spora
część kolekcji znajduje się w parkowych plenerach.
CENA: 

108 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 49 zł (bilety normalne), 43 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 8:00

20-21
sierpnia

GÓRNY ŚLĄSK NIETYPOWO

ŻORY, ZABRZE,
CZELADŹ, PIEKARY
ŚLĄSKIE

Tym razem prezentujemy koktajl największych „nietypowych” atrakcji Górnego Śląska
– obok stereotypowo kojarzonej z tym regionem kopalni odnajdziemy tu Muzeum
Ognia, uda nam się dotrzeć też do jednego z głównych sanktuariów tej ziemi, a przede
wszystkim do wyjątkowo kojarzącej się z Łodzią Czeladzi, gdzie łódzcy fabrykanci
stworzyli spółkę zaopatrującą ich w węgiel. Głównym mianownikiem wszystkich
niemal punktów będzie szeroko promowany Szlak Zabytków Techniki, a my postaramy
się udowodnić, że to wcale nie musi oznaczać nudy i powtarzalności atrakcji.
PROGRAM IMPREZY
Żory – multimedialne muzeum ognia – jego historia i wykorzystanie od prehistorii po
dzień dzisiejszy, a wszystko w niezwykłej urody gmachu o wizjonerskiej architekturze;
Zabrze – zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido” z szybem położonym na
głębokości 320 m prezentującym realia pracy górników na najgłębiej w kraju położonej
turystycznej trasie górnictwa węglowego. Zwiedzanie uatrakcyjnia przejazd górniczą
kolejką podwieszaną (jedyna taka udostępniona dla turystów w kraju).
Piekary Śląskie – Bazylika NMP i św. Bartłomieja z koronowanym obrazem MB
Piekarskiej – Patronki Ludzi Pracy Górnego Śląska, w otoczeniu założenie kalwaryjskie
z poł. XIX w.;
Czeladź – najbardziej „łódzkie” z miast Górnego Śląska, tu zapobiegliwi łódzcy
fabrykanci stworzyli spółkę górniczą by nie zabrakło węgla do ich parowych maszyn
– dziś pamiątki po ich spółce Saturn kolekcjonuje poświęcone jej pamięci muzeum
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w zabytkowym pałacyku (d. willa dyrektora kopalni), miasto zdobi także okazały pałac
(siedziba spółki). Ozdobą znakomicie zachowanego kompleksu przemysłowego jest
secesyjna elektrownia – dziś zrewitalizowana pełni funkcje galerii sztuki nowoczesnej.
Nawiązaniem do Łodzi będzie także wizyta na czeladzkim kirkucie z około 1000
zachowanych nagrobków;
Mysłowice – Centralne Muzeum Pożarnictwa – muzeum zdecydowanie inne od
pozostałych tego typu w kraju – skansen wozów strażackich, olbrzymia kolekcja ponad
4 tys. eksponatów związanych z historią i dniem dzisiejszym walki z pożarami.
CENA: 328 zł + 60 zł *)
dla członków PTTK 
318 zł + 60 zł **)
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 40 zł (bilety normalne), 35 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice CZELADZI

* cena: 328 zł + 60 zł (bilety normalne) lub 47 zł (bilety ulgowe) – opłata za wstęp do
Kopalni Guido. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna w formie zaliczki w ciągu
14 dni od daty zapisu na wycieczkę.
** dla członków PTTK: 318 zł + 60 zł (bilety normalne) lub 47 zł (bilety ulgowe) –
opłata za wstęp do Kopalni Guido. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna
w formie zaliczki w ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.

24-28
sierpnia

BIESZCZADY W LETNIM
SŁOŃCU SKĄPANE

SANDOMIERZ,
SANOK, OBWODNICA
BIESZCZADZKA,
SOLINA, ŁAŃCUT

Bieszczady to miejsce niezwykłe – kto raz je pozna będzie chciał tam wracać zawsze.
A jeśli dodamy do tego jeden z najpiękniejszych pałaców w kraju, największy kościół
konstrukcji zrębowej w Europie i najsłynniejsze „serialowe miasto” to wycieczka musi
się podobać. Pięć dni to czas by poznać Bieszczady zarówno od strony przyrodniczej,
jak i kulturowo-historycznej. Nie zabraknie też czasu na smażoną rybkę nad
wodami „Bieszczadzkiego Morza”, oraz na niespieszną gawędę w domu jednego
z najważniejszych „zakapiorów bieszczadzkich” – dziś cenionego malarza i rzeźbiarza
Zdzisława Pękalskiego.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Sandomierz – krótka wizyta w mieście o wielowiekowej historii. Szukając klimatu
ruskich świątyń odwiedzimy sandomierską katedrę z jedną z czterech w Polsce
dekoracji w stylu bizantyjsko-ruskim z XIV w., przespacerujemy się po Starym Mieście
z renesansową zabudową rynku i okazałą Bramą Opatowską;
Haczów – największy w Europie kościół konstrukcji zrębowej (wpisany na listę UNESCO!)
– zachowane pozostałości malowideł naściennych, znakomicie zachowana i pięknie
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prezentowana konstrukcja drewnianej świątyni – szczytowego osiągnięcia w swoim
stylu w tej części Europy;
Dzień II
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 przenoszącej
nas do górskich przysiółków, zamek królewski z przebogatą kolekcją ikon (jedna
z najcenniejszych w Polsce) oraz sztuki i pamiątek związanych z życiem i działalnością
artystyczną Zdzisława Beksińskiego;
Lesko – komunikacyjna Brama Bieszczadów ze znakomicie zachowaną renesansową
synagogą z basztą więzienną, jednym z największych w południowo-wschodniej Polsce
cmentarzy żydowskich (tu m.in. jedne z najstarszych w kraju macew), zamek rodu
Kmitów, dziś hotel – niegdyś siedziba włodarzy sporej części Bieszczadów;
Dzień III
Muczne – zagroda pokazowa żubrów w dawnym ośrodku myśliwskim włodarzy PRL-u;
Smolnik – XVIII-wieczna drewniana cerkiew w stylu bojkowskim – jedna z trzech
zachowanych w kraju, od kilku lat wpisana na listę UNESCO;
Przełęcz Wyżniańska – punkt widokowy na wspaniałą panoramę Bieszczadów
Wysokich – bez dalekich wędrówek można poczuć na twarzy wiatr od połonin i okiem
ogarnąć bieszczadzkie szczyty po obu stronach granicy;
Hoczew – wizyta w galerii autorskiej wyjątkowego twórcy bieszczadzkiego Zdzisława
Pękalskiego – rzeźbiarza, malarza, poety, gawędziarza – słowem człowieka instytucji
Krainy Biesów i Czadów;
Dzień IV
Solina – spacer po tamie z widokiem na Zalew Soliński, zwiedzanie wnętrza tamy
jako niezwykłego obiektu hydrotechnicznego (około godzinna wizyta, jej dostępność
uzależniona od warunków epidemiologicznych w kraju). 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 skosztowanie świeżo smażonej ryby w jednej ze smażalni;
Dzień V
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
(w trakcie druku katalogu kończył się remont powozowni, w dniu wyjazdu powinna być
już dostępna).
CENA: 

924 zł
dla członków PTTK 899 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 150 zł (bilety normalne), 135zł (bilety ulgowe).
Nocleg: SANOK
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28
sierpnia
(niedziela)

SIEDLCE – W POSZUKIWANIU
UKRYTYCH DZIEŁ SZTUKI

SIEDLCE

Na myśl o najcenniejszych dziełach sztuki, pierwsze kroki większość z nas kieruje w stronę
muzeów Warszawy i Krakowa. Mało kto wie, iż jedno z najcenniejszych dzieł skrywają
wnętrza położonego nieco na uboczu Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach – to oceniany
jako piąty co do wartości obraz w polskich zbiorach „Ekstaza św. Franciszka” (autorstwa
słynnego El Greco, jedyne jego dzieło w Polsce). Ale to nie jedyny obiekt warty uwagi
w tym mazowieckim mieście – choć wydaje się „nieco prowincjonalne”, nie brak w nim
okazałego pałacu otoczonego prześwietnym parkiem czy charakterystycznego ratusza
– symbolu miasta.
PROGRAM IMPREZY
Siedlce – ratusz zwany „Jackiem” z połowy XVIII w. – dziś siedziba muzeum
regionalnego o blisko 100-letniej historii, 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 (choć kilkakrotnie przekomponowany), Muzeum Diecezjalne
z jedynym w Polsce obrazem El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, eksponowanym
w otoczeniu innych dzieł malarstwa i rzeźby sakralnej z regionu Mazowsza i Podlasia
Południowego.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 25 zł (bilety normalne), 22 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

2-4
września

Z GŁOWĄ W OBŁOKACH,
CZYLI MASYW ŚNIEŻNIKA
Z KAŻDEJ STRONY

2-4
września

SKARBY POMORZA
ZACHODNIEGO

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU
SZCZECINEK,
KOSZALIN,
KOŁOBRZEG,
DOBRZYCA, BORNE
SULINOWO

Pomorze Zachodnie to rejon dziś bardzo chętnie odwiedzany przez turystów –
łagodny klimat, najszersze w kraju plaże, ale także zabytki niegdyś wojewódzkiego
Koszalina, a od niedawna Tematyczne Ogrody Hortulus urosły do rangi wizytówek
tego regionu. My podążając w rejon Kołobrzegu odwiedzimy przy okazji zakazane
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miasto jakim do niedawna było Borne Sulinowo, zatrzymamy się także w przesyconym
zabytkami Szczecinku. Naszym głównym celem będzie jednak pas wybrzeża którego
nieformalną stolicą jest największe nasze uzdrowisko nadmorskie – Kołobrzeg. Poza
tradycyjnym zwiedzaniem ciekawostek krajoznawczych nie zawsze opisywanych na
pierwszych stronach przewodników, pragniemy dać Państwu szansę na niespieszne
zjedzenie smażonej ryby, pospacerowanie przy szumie fal w poszukiwaniu bursztynów,
muszelek, a może ciekawych pamiątek na którymś ze straganów.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
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 Wieża
Bismarcka (dogodny punkt widokowy na panoramę miasta);
Koszalin – miasto na szlaku gotyku ceglanego – ten styl reprezentuje m.in. kościół
katedralny, fragmenty murów miejskich, tzw. Dom Kata, dziś siedziba teatru Dialog, czy
dawny kościół zamkowy dziś pełniący funkcję cerkwi prawosławnej;
Dzień II
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 możliwość zakupów
w miejscowym sklepie ogrodniczym oferującym sadzonki wielu podziwianych wcześniej
roślin;
Dzień III
Borne Sulinowo – zwiedzanie dawnego „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.
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CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 90 zł (bilety normalne), 85 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: KOSZALIN

DO TORUNIA DLA…
PIERNIKÓW!

3
września

TORUŃ

Dzięki autostradzie stolica polskich pierników stała się bliższa Łodzi niż kiedykolwiek
wcześniej. Jednodniowa wycieczka pozwala zapoznać się z najważniejszymi obiektami
w mieście, nie zapomnimy także o pokazaniu kilku miejsc spoza listy „toruńskiego
klasyka”. Słodkim zwieńczeniem wycieczki będzie próba sił przy piernikarskim
warsztacie, gdzie każdy własnymi rękoma wykona reprezentacyjny toruński łakoć.
PROGRAM IMPREZY
Toruńskie Stare Miasto - to przede wszystkim gotycka zabudowa wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO m.in. Rynek Staromiejski z fantastycznym
ratuszem, największy w Polsce zespół gotyckich kamienic mieszczańskich, także ich
renesansowe („Dom Eskenów”) i barokowe („Kamienica pod Gwiazdą”) odpowiedniki,
kościół pw. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty – monumentalna świątynia górująca
nad dachami Starego Miasta – dziś najważniejsza świątynia diecezji;
Żywe Muzeum Piernika i unikalna Piernikowa Aleja Gwiazd – historia miasta widziana
z perspektywy okna piekarni, w której powstały najsłynniejsze toruńskie łakocie;
Muzeum Mikołaja Kopernika – otwarte po długotrwałej przebudowie – już bez makiety
średniowiecznego Torunia, za to z pokazem w kinie 4D, najnowszymi osiągnięciami
techniki muzealnej, ale i pieczołowicie odrestaurowaną średniowieczną więźbą
dachową – a wszystko by przybliżyć nam postać Wielkiego Astronoma.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 58 zł (bilety normalne), 49 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

10
września

SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO
KWIATÓW CZY MAZOWIECKIE
RUBIEŻE WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO? – JUŻ NIE TRZEBA
WYBIERAĆ

BOGUSZYCE,
RAWA MAZOWIECKA,
SKIERNIEWICE ZE
ŚWIĘTEM KWIATÓW

Wycieczka na wschodnie rubieże województwa łódzkiego, historycznie i kulturowo
ciążące już w stronę Mazowsza. Odwiedzimy całkiem dobrze zachowany zamek książąt
Mazowieckich w Rawie, późnobarokowy pałac biskupi w Skierniewicach, a także
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zdobny w wielobarwne malowidła drewniany kościółek w Boguszycach. Wspaniałym
uzupełnieniem będą obiekty sakralne i świeckie z Rawy i Skierniewic, z wisienką na
torcie pod postacią kompleksu zabudowań Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w tym
ostatnim mieście. Wizyta w Skierniewicach przypada w dniach wielkiego sadowniczego
święta – Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw – miasto wtedy napełnia
się gwarem odwiedzających. Jest to gratka nie tylko dla działkowców szykujących się
do jesiennych nasadzeń!
PROGRAM IMPREZY
Boguszyce – drewniany kościół z poł. XVI w. z przepięknymi renesansowymi
polichromiami figuralnymi;
Rawa Mazowiecka – ruiny zamku Książąt Mazowieckich, w zachowanej baszcie
niewielkie Muzeum Regionalne, zespół obiektów sakralnych, centrum miasta:
ewangelicko-augsburski kościół św. Ducha (d. szpitalny), zespoły klasztorne oo.
Jezuitów (XVII/XVIII w.) i oo. Augustianów (z końca XVIII w.), niedawno odrestaurowany
ratusz miejski o bryle zaprojektowanej przez autora projektu ratusza łódzkiego;
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 (możliwość wstępu do wnętrz pałacu uzależniona od programu
Święta Kwiatów), imponujący dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z 2 poł. XIX –
gotyk angielski na zewnątrz, styl neoklasycystyczny i socrealistyczny (m.in. ideologiczne
sgraffito) we wnętrzach.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

8-11
września

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 20 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

NA REJS PO SPREEWALDZIE
I WINOBRANIE W ZIELONEJ
GÓRZE

PARKI W FORST I BAD
MUSKAU, REJS DOLINĄ
SPREWY, WINOBRANIE
W ZIELONEJ GÓRZE,
BOLESŁAWIEC, KLICZKÓW

Wycieczka łącząca w sobie odwiedziny u naszych zachodnich sąsiadów, oraz okazję
do udziału w sztandarowej imprezie dla Ziemi Lubuskiej jaką od lat jest zielonogórskie
winobranie. Region Spreewald uchodzi za perłę Brandenburgii – to niezwykły
system rzeczno-kanałowy udostępniony turystom za sprawą znanych od wieków
łodzi płaskodennych. Podróżując po polskiej stronie granicy zapoznamy się m.in.
z tradycjami polskiego winiarstwa, by wspólnie z prekursorami tej sztuki na naszych
ziemiach uczestniczyć w ich największym święcie – finale zielonogórskiego winobrania.
Uzupełnieniem wycieczki będą tak wyjątkowe obiekty jak transgraniczny polskoniemiecki wpis na listę UNESCO Park Mużakowski, czy monumentalny zamek Kliczków
ukryty wśród bezkresnych Dolnośląskich Borów.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Forst – ogród różany o ponad 100-letniej tradycji, wyróżniony honorowym tytułem
„Najpiękniejszego Parku Niemiec”; na terenie o powierzchni 17 ha można podziwiać
40.000 krzewów różanych w ponad 700 odmianach;
Łęknica – Park Mużakowski – fantastyczne polsko-niemieckie założenie parkowopałacowe, najmniej znany polski obiekt na liście UNESCO;
Bad Muskau – krótki spacer po mieście o wspaniałej przeszłości uzdrowiskowej, Stary
i Nowy Zamek;
Dzień II
Wycieczka po Dolnych Łużycach – odwiedzimy stolicę regionu Cottbus, gdzie
odbędziemy spacer po parku pałacowym Branitz ze słynnym grobowcem księcia von
Puckler-Musskau w formie piramidy na jeziorze, zatrzymamy się także przy symbolu
miasta – słynnej Wieży Grodkowskiej (pozostałość miejskich obwarowań) wiodącej do
urokliwego rynku staromiejskiego otoczonego wianuszkiem kamienic, dotrzemy do
doliny Sprewy by zakosztować sztandarowej atrakcji regionu – rejsu płaskodennymi
łodziami po unikalnym zespole kanałów, finałem będzie wizyta na urokliwej starówce
miasteczka Lubbenau z XVIII-wiecznym kościołem ewangelickim św. Mikołaja,
klasycystycznym zamkiem kolejnych brandenburskich rodów arystokratycznych
(obecnie hotel, zwiedzanie z zewnątrz, obiekt otoczony pięknym założeniem
parkowym);
Dzień III
Zielona Góra – Szlak Bachusikowy – ponad 40 rzeźb, podążanie ich śladem doprowadzi
nas do najważniejszych zabytków miasta, Winne Wzgórze i Palmiarnia – jedna
z piękniejszych i nowocześniejszych w kraju (m.in. z oryginalnymi tarasami widokowymi
i pokazową winnicą z domkiem winiarza), udział w radosnym festynie z okazji winobrania
(parada przez miasto, liczne festyny, możliwość unikalnych zakupów polskiego i nie
tylko wina, a to wszystko w polskiej stolicy tego szlachetnego trunku);
Winnica Kinga – zwiedzanie najstarszej w Lubuskiem winnicy, opowieść o polskim
winiarstwie przed wiekami i dziś, całość zakończona degustacją wina i możliwością
zakupu miejscowych wyrobów;
Dzień IV
Kliczków – imponujący renesansowy zamek z parkiem romantycznym, przypominający
rezydencje z nad Loary, całość zatopiona wśród Borów Dolnośląskich;
Bolesławiec – miasto związane ze śmiercią feldmarszałka Kutuzowa, Muzeum
Bolesławickiej Ceramiki (Buncloków) w baszcie murów miejskich, późnogotycka
zabudowa Starego Miasta (ratusz, kościół mariacki i pozostałości murów miejskich).
CENA: 

819 zł

dla członków PTTK 799 zł

WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 175 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Przypominamy o konieczności dostosowania się do przepisów
epidemiologicznych na terenie Niemiec.
Nocleg: ŻAGAŃ
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10-11
września

ZAGINIONE KLEJNOTY ZIEMI
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

CHMIELNIK,
SZYDŁÓW, RYTWIANY,
KUROZWĘKI, ZAMEK
KRZYŻTOPÓR (nocne
zwiedzanie), OPATÓW

Zapraszamy na wycieczkę śladem rzadziej odwiedzanych obiektów, położonych
nieco z boku głównych tras wiodących przez Ziemię Świętokrzyską. Takie kryterium
doboru gwarantuje różnorodność tematyczną, niejedno zaskoczenie na trasie, a nade
wszystko daje szansę uzupełnienia swego skarbca doświadczeń turystycznych o nowe,
niepowtarzalne klejnoty. Wyjątkową okazją do przeżycia przygody będzie zwiedzanie
jednych z największych ruin zamku w Polsce w blasku księżyca i pochodni!
PROGRAM IMPREZY
Chmielnik – przykład typowego świętokrzyskiego sztetla – w pieczołowicie
odrestaurowanej synagodze (jednej z dwóch w miasteczku) poza bogatą kolekcją
judaiców zobaczyć można jedyną na świecie szklaną bimę;
Szydłów – jedno z tzw. polskich Carcassone – miasto o kompletnie zachowanym systemie
murów obronnych wzbogaconych bramami i basztami, dodatkowo pozostałości zamku
kazimierzowskiego, oraz niezwykły dwunawowy kościół z grupy tzw. pokutnych,
Rytwiany – pokamedulska Pustelnia Złotego Lasu z zachowanymi eremami, ogródkiem
klasztornym i wyjątkowo bogato zdobioną barokową świątynią. Ciekawostkę stanowi
muzeum serialu Czarne Chmury.
Kurozwęki – niezwykły zespół pałacowo-parkowy (obecnie o cechach barokowych),
którego atrakcją jest działająca tu hodowla… bizonów (odwiedziny u tych włochatych
olbrzymów ułatwi nam przejażdżka specjalnym wozem safari);
Klimontów – barokowa kolegiata p.w. św. Józefa – niezwykły owalny kościół wzorowany
na rzymskich bazylikach – świadectwo bogactwa XVII-wiecznej polskiej magnaterii,
a dziś jeden z nielicznych tej skali obiektów sakralnych w kraju;
Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór – manierystyczno-barokowej rezydencji Ossolińskich,
zbudowanej na wzór kalendarza, obecnie jedne z najokazalszych ruin w Polsce.
UWAGA!!! NOCENE ZWIEDZANIE Z POCHODNIAMI – po obiadokolacji wyruszamy na
zwiedzanie zamczyska w blasku pochodni – w ich blasku każda tajemnica wydaje się
większa, a ruiny zamku otacza niezwykła aura;
Opatów – romańska kolegiata pw. św. Marcina ze słynnym „Lamentem Opatowskim”
– arcydziełem odlewnictwa renesansowego, pozostałości murów miejskich z Bramą
Warszawską.
328 zł
dla członków PTTK 318 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 115 zł (bilety normalne), 95zł (bilety ulgowe).

UWAGA !!!
Późniejszy niż zwykle
WYJAZD: godz. 9:00

Nocleg: okolice STASZOWA

CENA: 
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16-18
września

SZLAKIEM WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH

RUCIANE-NIDA,
MIKOŁAJKI,
ŚW. LIPKA, KĘTRZYN,
RYN, SZCZYTNO

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

Dzień l
Ruciane-Nida – wciąż czynna XIX-wieczna zabytkowa wyłuszczarnia nasion, czyli
miejsce, skąd się biorą sosny – zabytkowy obiekt od ponad 100 lat służący utrzymaniu
mazurskich lasów;
Mikołajki – kwintesencja Mazur; możliwość poczucia żeglarskiego klimatu tego zakątka
kraju – rejs statkiem po Śniardwach – największym z polskich jezior, spacer po porcie
znajdującym się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Dzień ll
Św. Lipka – barokowe sanktuarium maryjne – jedno z najważniejszych na Mazurach,
posiadające wspaniałe organy, krótki pokaz ich możliwości;
Kętrzyn – gotycki zamek krzyżacki z XIV w., obecnie muzeum, pozostałości obwarowań
miejskich;
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), zwiedzanie wnętrz
uzależnione od kalendarza imprez zamkniętych w hotelu;
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).
Dzień lll
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.
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CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 120 zł (bilety normalne), 110 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice MRĄGOWA

PSZCZYNA – Z WIZYTĄ
U KSIĘŻNEJ DAISY

17
września

PSZCZYNA

Zapraszamy na niespieszną wycieczkę do Pszczyny, której atrakcją będzie dokładniejsze
niż zwykle zwiedzenie nie tylko samego założenia parkowo-pałacowego rodziny
Hochbergów, ale także samego miasta, na co zwykle brakuje czasu.
PROGRAM IMPREZY
Pszczyna – wyjątkowy neobarokowy zespół pałacowo-parkowy z XIX w. fantastyczną
kolekcją luster, kompletnie wyposażony pałac związany m.in. z legendarną postacią
Księżnej Daisy von Pless, otoczony malowniczym parkiem (znakomitym na niespieszny
spacer) i uroczym rynkiem pszczyńskim. Szersze niż tradycyjne zwiedzanie obejmujące
wystawy towarzyszące i ekspozycje w Stajniach Książęcych, Muzeum Prasy Śląskiej ze
słynną Izbą Telemanna prezentującą odrestaurowane wiekowe instrumenty muzyczne
z XVII-wiecznym pozytywem na czele. Zwieńczeniem będzie krótki spacer uliczkami
pszczyńskiej starówki przesiąkniętej wielokulturowością tych terenów.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 52 zł (bilety normalne), 33 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 7:00

18
września
(niedziela)

WIELKOPOLSKI PARK
NARODOWY PEŁEN
NIESPODZIANEK

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY W DALSZEJ
CZĘŚCI KATALOGU

24
września

SZLAKIEM ZAMKÓW
I PAŁACÓW PÓŁNOCY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ŁĘCZYCA, TUM,
OPORÓW, WALEWICE,
PIĄTEK

Druga część wędrówki po województwie śladami średniowiecznych zamków i warowni.
Tym razem ewenement – „nowy zabytek” z tej grupy pod postacią świeżo oddanego
w ręce turystów historycznego grodziska w Tumie pod Łęczycą. Nie zabraknie
„rezydencji Diabła Boruty” nad Bzurą, czy uznawanego za najpiękniejszy w regionie
zamek na wyspie w Oporowie.
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PROGRAM IMPREZY
Łęczyca – jeden z najstarszych zachowanych zamków województwa łódzkiego –
ekspozycja diabłów w muzeum na zamku z XIV/XVI w.;
Tum – najstarszy zabytek województwa – romańska kolegiata z XII w., znakomicie
zachowane grodzisko, od wiosny 2022 udostępnione turystom jako Oddział Łódzkiego
Muzeum Archeologicznego, kameralny skansen Zagroda Wsi Łęczyckiej;
Oporów – najpiękniejszy zamek województwa - gotycka rezydencja z XV w. z ekspozycją
wnętrz, otoczona fosą i parkiem krajobrazowym;
Walewice – klasycystyczne założenie pałacowo-parkowe typu palladiańskiego, miejsce
narodzenia syna Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, jedna z większych stadnin
koni w województwie;
Piątek – miejscowość w środku Polski ze słynnym pomnikiem.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 8:00

24-25
września

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 52 zł (bilety normalne), 33 zł (bilety ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

POGÓRZE KACZAWSKIE
– KOPALNIA SKARBÓW
I REKORDÓW

JAWOR, ZŁOTORYJA,
LWÓWEK ŚL.,
BOLESŁAWIEC,
KLICZKÓW

Wycieczka na północne rubieże Sudetów – drogi ekspresowe przybliżają nam
najcenniejsze miasta tego regionu w sposób do niedawna niewyobrażalny. W te dwa
dni dotrzemy do wielu rekordowych obiektów na skale kraju. Odwiedzimy: jeden
z największych zamków, jedno z najważniejszych zagłębi wydobycia złota, jeden
z najstarszych czynnych browarów, czy wreszcie jeden z dwóch Kościołów Pokoju
wpisanych na Listę UNESCO.
PROGRAM IMPREZY
Jawor – wyjątkowy, konstrukcji szachulcowej ewangelicki Kościół Pokoju z XVII w. –
obiekt wpisany na listę UNESCO, klimatyczna starówka z monumentalnym (choć
zaniedbanym) Zamkiem Piastowskim (od niedawna udostępniony do zwiedzania,
łącznie z wieżą – punktem widokowym) i wiekowym gotyckim kościołem p.w. Świętego
Marcina;
Złotoryja – najważniejsze w kraju Muzeum Złota, zabytkowa Kopalnia Złota „Aurelia”,
a także gotycki kościół P.W. Narodzenia NMP z sięgającą chmur wieżą widokową,
Lwówek Śląski – zwiedzanie Muzeum Browarnictwa i Browaru Lwóweckiego w jednym
z najstarszych czynnych browarów w kraju, okazały rynek z imponujących rozmiarów
ratuszem;
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Bolesławiec – Muzeum Historii Miasta, a także Żywe Muzeum Ceramiki pozwalające
uczestniczyć obserwatorom w procesie produkcyjnym;
Kliczków – XVI-wieczny zamek przebudowany w XIX-wieczną neogotycką rezydencję –
jeden z największych kubaturowo zamków w Polsce.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 7:00

30 września –
2 października

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 122 zł (bilety normalne), 110zł (bilety ulgowe).
Nocleg: BOLESŁAWIEC

KSIĘSTWO NYSKIE –
BISKUPIA SKARBNICA
ATRAKCJI

PACZKÓW, NYSA,
JAVORNIK, LĄDEK
ZDRÓJ, MOSZNA

Wycieczka na teren dziś przeciętego granicą państwową dawnego księstwa biskupów
wrocławskich. Przez wieki sprawnie zarządzali oni terenami wokół Nysy, czego
świadectwem jest wyjątkowe nagromadzenie obiektów zabytkowych wyjątkowej klasy
– z biskupimi rezydencjami i prześwietnymi świątyniami na czele. Okrasą naszej wizyty
u stóp Gór Opawskich i Złotych będzie zwiedzanie iście bajkowej rezydencji w Mosznej
stanowiącej wizytówkę całej Opolszczyzny, oraz jednego z najstarszych uzdrowisk
w Polsce – Lądka Zdroju. Dla miłośników romantycznych historii – nie lada gratka –
wizyta w rzadko odwiedzanym pałacu jak ze snów – rezydencji Marianny Orańskiej
w Kamieńcu Ząbkowickim.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Moszna – wyjątek od reguły – choć nie biskupia to niezwykle 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.
Nysa – stolica księstwa biskupów wrocławskich z ich barokowym pałacem i gotyckim
kościołem św. Jakuba, wspaniały barokowy kościół św. Piotra i Pawła z kaplicą Bożego
Grobu i zespół budowli jezuickich przy Rynku Solnym, Bastion św. Jadwigi – fragment
twierdzy nyskiej;
Dzień II
Javornik – niewielkie czeskie miasteczko u stóp Gór Złotych z zamkiem biskupów
wrocławskich na stromej skale Jansky Vrch;
Lądek Zdrój – jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie – zakład przyrodoleczniczy
„Wojciech” z XVII w. o pięknej neobarokowej architekturze, rynek z neorenesansowym
ratuszem, wieńcem barokowych i późniejszych kamienic oraz barokową kolumną
wotywną Świętej Trójcy;
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Złoty Stok – wizyta w pełnej tajemnic Kopalni Złota, możliwość podziwiania jedynego
w kraju podziemnego wodospadu, największa w Polsce ekspozycja tabliczek
ostrzegawczych w Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli;
Dzień III
Otmuchów – zamek biskupów wrocławskich (zwany Zamkiem Górnym) i barokowy
pałac tych samych purpuratów (zwany Zamkiem Dolnym), barokowy kościół św.
Mikołaja, a także pozostałości średniowiecznych murów miejskich z okazałą Wieżą
Wróblą;
Paczków – miasto zwane polskim Carcassonne – układ urbanistyczny o kompletnie
zachowanych średniowiecznych fortyfikacjach (baszty, bramy, mury), unikatowy
kościół o cechach obronnych ze studnią wewnątrz;
Kamieniec Ząbkowicki – monumentalny, czterobasztowy neogotycki pałac potężnego
rodu Hohenzollernów – ukochana rezydencja Marianny Orańskiej.
CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

556 zł
541 zł

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 135 zł (bilety normalne), 115 zł (bilety
ulgowe). Przypominamy o konieczności dostosowania się do
przepisów epidemiologicznych na terenie Czech.
Nocleg: NYSA lub okolice

1-2
października

ŚCIANY, SKAŁY I JASKINIE CZYLI
NAJPIĘKNIEJSZE DOLINKI JURY
KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKIEJ

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY
W DALSZEJ CZĘŚCI
KATALOGU

2
października
(niedziela)

PODWARSZAWSKA
PODRÓŻ W CZASIE

PODKOWA
LEŚNA, KAROLIN,
OTRĘBUSY

Wycieczka do miejsc z reguły nie mogących przebić się przez siłę przyciągania pełnej
atrakcji stolicy. My tym razem zatrzymujemy się u bram Warszawy by zagłębić się
w mazowieckim folklorze w siedzibie zespołu – ambasadora Mazowsza i polskości na skalę
światową, wreszcie poszukać wytchnienia w ogrodach i wnętrzach podwarszawskiej
posiadłości rodziny Iwaszkiewiczów. Swoistą podróż w czasie odbędziemy dzięki wizycie
w niezwykłym prywatnym muzeum motoryzacji – udowadnia ono, że samochód, czy
leciwy motor także mogą pretendować do miana dzieła sztuki!
PROGRAM IMPREZY
Podkowa Leśna – miasto ogród z charakterystycznym układem urbanistycznym
i zabudową, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w ich dawnym majątku
Stawisko;
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Karolin – wizyta w otwartym w końcu 2021 roku Centrum Folkloru Polskiego –
nowoczesna wystawa funkcjonująca w historycznym Karolinie związanym z Zespołem
Pieśni i Tańca Mazowsze;
Otrębusy – Muzeum Motoryzacji i Techniki – jedna z najbogatszych w kraju kolekcji
samochodów, motocykli, rowerów i technicznych urządzeń codziennego użytku –
wszystko zrodzone dzięki pasji i uporowi kilku osób!
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK 
99 zł
WYJAZD:

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

godz. 8:00

6-9
października

ROZTOCZE – SIELANKOWA
KRAINA LASÓW, KONI
I WSPANIAŁYCH LUDZI

ZAMOŚĆ,
ROZTOCZAŃSKI
PARK NARODOWY,
KRASNOGRÓD,
KRASNYSTAW,
SZUMY NA TANWI

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.
Roztocze miało swoje lata świetności (czego owocem są prześwietne obiekty
rezydencjonalne i sakralne), potrafiło jednak zachować do dziś swój sielski charakter (co
sprawia, że czas jakby wolniej tu płynął, a troski i kłopoty dnia codziennego wydają się
odleglejsze niż zwykle). Podczas naszego pobytu odwiedzimy zarówno słynne skarbnice
zabytków (takie jak Zamość czy Zwierzyniec), dotrzemy jednak również do zatopionych
wśród nadgranicznych lasów wiosek z perłami architektury drewnianej, niezwykłymi
obiektami przyrodniczymi czy historiami wspaniałych ludzi. Podczas pobytu nie
zapomnimy także o chwili wytchnienia od atrakcji związanych z wycieczkami – wizyty
w gospodarstwie edukacyjnym, produkującym słynny rzepakowy olej świąteczny, czy
możliwość posmakowania kuchni roztoczańskiej w skansenowej zagrodzie Guciów
z pewnością na długo pozostaną w Państwa pamięci.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Zamość – unikatowe renesansowe miasto-twierdza, m.in manierystyczny ratusz
i kamienice ormiańskie z XVII w. - zespół wpisany na Listę UNESCO, Muzeum Zamojskie
z interaktywną makietą historycznego Zamościa, Muzeum Barwy i Oręża Arsenał,
renesansowa katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
(z końca XVI w.) z dzwonnicą – wieżą widokową;
Dzień II
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
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na miejscu podczas pełnej anegdot opowieści połączonej z prezentacją pracujących
urządzeń i możliwością zakupu „tłustych pamiątek”;
Zwierzyniec – spacer po stolicy Roztoczańskiego Parku Narodowego z wizytą
w barokowym kościele na wodzie pw. Św. Jana Nepomucena, wizyta w miejscowym
browarze (zwiedzanie i degustacja), szansa odszukania jedynego w kraju pomnika
szarańczy, wizyta w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku
Narodowego.
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;
Szczebrzeszyn – to prawdziwe miasto na styku kultur i jeszcze ten ,,chrząszcz’’, który
doczekał się tu aż 2 pomników, odwiedzimy także kościół barokowy pw. św. Katarzyny,
synagogę i cerkiew prawosławną p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy
(najstarszą czynną świątynię prawosławną w Polsce);
Dzień III
Krasnobród – zwany roztoczańską Częstochową – fundowany przez Królową
Marysieńkę Sobieską klasztor oo. Dominikanów – dziś ważne sanktuarium maryjne,
a równocześnie miejsce ekspozycji kolekcji wieńców dożynkowych, niewielkiego
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, w pobliżu także oryginalna kaplica na wodzie;
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;
Biłgoraj – główny krajowy ośrodek produkcji sit w Polsce od trzech wieków (uświetnia to
jedyny w Polsce pomnik sitarza) – odwiedzimy skansen „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;
Dzień IV
Krasnystaw – dawna siedziba biskupów chełmińskich – pamiątka po tym złotym okresie
miasta jest m.in. okazały pałac biskupi, barokowe kolegium pojezuickie ze świątynią św.
Franciszka (obecnie w murach kolegium Muzeum Regionalne), nastrojowa zabudowa
rynku;
Krupe – rozległe ruiny XVI-wiecznego renesansowego kasztelu górującego nad
wzbogacającym krajobraz stawem.
CENA: 

776 zł
dla członków PTTK  756 zł

WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 120 zł (bilety normalne), 100 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: ZAMOŚĆ
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8
października

PO REKORDY DO KONINA
I LICHENIA

KONIN, LICHEŃ

Dwa niezwykłe miejsca: Konin – często pomijany w programach wycieczek pędzących
w głąb Wielkopolski (a mogący przyciągnąć niezwykłymi romańskimi i gotyckimi
zabytkami, kameralnym ratuszem czy zamkiem poznańskich biskupów malowniczo
położonym nad Jeziorem Gosławskim) i Licheń – miejscowość, której zdaje się nikomu
nie trzeba przedstawiać, ale czy każdy zwiedzał ją z przewodnikiem? Niezliczone rekordy
skali wybudowanych tam obiektów, stale rozrastający się kompleks sakralny przyciąga
pielgrzymów i turystów z najodleglejszych stron – wcielając się w tych drugich 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, wzbogacone o niewielki
skansen lokalnej architektury drewnianej;
Licheń – słynne miejsce pielgrzymkowe, monumentalne sanktuarium maryjne
z rekordowo na skalę kraju wielką świątynią, rekordowo wysoką wieżą kościelną
(wspaniały punkt widokowy dostępny windą), wspaniale utrzymana zieleń wokół
całego kompleksu sanktuarium o powierzchni dwa razy większej niż cały Watykan!
Pamiątką po początku kultu są okolice tzw. starego kościoła p.w. św. Doroty (m.in.
okazała Golgota z licznymi figurami w skali 1:1).
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

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

godz. 8:00

13-16
października

NIE TYLKO BIESZCZADY
W BARWACH JESIENI

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY
W DALSZEJ CZĘŚCI
KATALOGU

15
października

Z WYPRAWĄ DO KOLEBKI
POLSKOŚCI

GNIEZNO,
OSTRÓW LEDNICKI

Gniezno to miejsce gdzie wszystko się zaczęło – to tu znajdowała się siedziba
pierwszych polskich królów i pierwsza polska archidiecezja. Z tego konglomeratu stolicy
administracyjnej i duchowej tworzy się arcyciekawy cel jednodniowego wypadu w głąb
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Wielkopolski i w głąb dziejów naszego kraju. Aby jednak zacząć od samego początku
zajrzymy także na Ostrów Lednicki, gdzie stało palladium Mieszka I, a być może także
jego „przedhistorycznych” poprzedników.
PROGRAM IMPREZY
Gniezno – fundament naszej wiedzy zdobędziemy odwiedzając nowoczesne Muzeum
Początków Państwa Polskiego. Nieodzownym elementem zwiedzania będzie także
wizyta na Wzgórzu Lecha, nad którym od wieków góruje Archikatedra Prymasowska
p.w. Wniebowzięcia NMP – tu odwiedzimy podziemia świątyni, obejrzymy słynne
Drzwi Gnieźnieńskie (najsłynniejszy romański zabytek w kraju), zadumamy się także
nad męczeństwem św. Wojciecha stając przy jego srebrnej konfesji. Uzupełnieniem tej
wizyty będzie z pewnością zwiedzanie Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej z bezcenną
kolekcją dzieł sztuki o tematyce religijnej, z autentycznym kielichem mszalnym św.
Wojciecha na czele. By uznać pobyt w Gnieźnie za kompletny znajdziemy także chwilę
na spacer po Rynku Starego Miasta;
Ostrów Lednicki – jedna z 5 wysp na jeziorze Lednica, przez historyków uznawana za
miejsce chrztu Mieszka I i całej Polski. Dziś jest to jedno z najważniejszych stanowisk
archeologicznych w kraju – eksponowane są tutaj pozostałości założenia kościelnorezydencjonalnego pierwszych władców Polski.
CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

124 zł
119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 55 zł (bilety normalne), 40 zł (bilety ulgowe).

godz. 7:00

15-16
DOOKOŁA BESKIDU MAŁEGO
października

WADOWICE, SUCHA
BESKIDZKA, GÓRA
ŻAR, BYSTRA ŚL.
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ

Wycieczka obfitująca w atrakcje z najprzeróżniejszych dziedzin – odwiedzimy
nowoczesne, fantazyjnie zakomponowane muzeum Jana Pawła II i pachnącą dymem
XVIII-wieczną karczmę, gdzie ponoć bywał sam Mistrz Twardowski. Zobaczymy Wawel
w pomniejszeniu, ale i nostalgiczny drewniany kościół o wartości porównywalnej
z tymi wpisanymi na listę UNESCO. Wspólnym mianownikiem będzie lokalizacja tych
atrakcji – z niemal każdego miejsca na naszej trasie widać będzie stoki Beskidu Małego.
Podsumowaniem naszej wędrówki będzie wjazd na punkt widokowy kolejką linowoterenową na górze Żar. Rozstanie z tym terenem osłodzi nam spacer po przepięknych
ogrodach stworzonych przez rodzinę hodowców roślin Państwa Kapiasów z Goczałkowic
Zdroju.
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 – d. rynek miejski z klasycystyczną zabudową i słynnymi kremówkami;
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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 (dawny pretendent
do wpisu na listę UNESCO);
Międzybrodzie Żywieckie – wjazd kolejką linowo-terenową na g. 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);
Bystra Śląska – Fałatówka – muzeum Juliana Fałata – mistrza akwareli i pejzażu
beskidzkiego w jego domu-pracowni;
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: 

328 zł
dla członków PTTK  318 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

22
października

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 95 zł (bilety normalne), 78 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

WARSZAWA – POLSKI
PANTEON NARODOWY

WARSZAWA

Tym razem odwiedzimy Warszawę jako Polski Panteon Narodowy. Choć obiekt taki
powstaje w Świątyni Opatrzności Bożej, my powędrujemy szlakiem śródmiejskich
pomników, krypt grobowych warszawskich świątyń, by finalnie dotrzeć na warszawskie
Powązki w poszukiwaniu grobów słynnych polityków, artystów czy sportowców.
PROGRAM IMPREZY
Bazylika Archikatedralna p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – znakomity
przykład gotyku w architekturze, równocześnie miejsce wiecznego spoczynku polskich
prezydentów II RP, czy ostatnich Książąt Mazowieckich, barokowa Bazylika Świętego
Krzyża z pochówkami serc wielkich Polaków – F. Chopina i W. Reymonta;
Niespieszny spacer ulicami Starego Miasta szlakiem warszawskich pomników – od
tak znanych jak słynna Syrenka, czy najstarszy w Polsce świecki pomnik wieńczący
Kolumnę Zygmunta, po zupełnie współczesne jak Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na
Placu J. Piłsudskiego czy chwytający za serce Pomnik Małego Powstańca, lub nieznany
Pomnik Studenta na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Ta kanwa
opowieści pozwoli równocześnie odbyć wycieczkę po miejscach najważniejszych dla
historii i współczesności naszej stolicy;
Cmentarz na Powązkach – część stara obok najstarszych i najcenniejszych artystycznie
nagrobków całych Powązek odwiedzimy m.in. groby osób, które przyczyniły się do
rozwoju Polski na wielu płaszczyznach.
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CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 20 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

godz. 8:00

22-23
października

SZLAKIEM ZAMKÓW
I REZYDENCJI MAŁOPOLSKI

NIEPOŁOMICE,
BOCHNIA, NOWY
WIŚNICZ, DĘBNO,
LIPNICA MUROWANA

Wycieczka, której myślą przewodnią jest pokazanie różnorodności obiektów
rezydencjonalnych jakie „wyrosły” na przestrzeni dziejów w szeroko pojętych okolicach
historycznej stolicy Królestwa Polskiego. Nie sposób jednak odwiedzając te tereny
nie zauważyć tak cennych i unikatowych obiektów jak wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO najstarsza kopalnia soli w kraju, czy szczycący się tym samym
wyróżnieniem malowniczy drewniany kościółek na lipnickim cmentarzu.
PROGRAM IMPREZY
Niepołomice – zamek zwany małym Wawelem położony w sercu Puszczy
Niepołomickiej, pierwotnie gotycki, dziś renesansowy, jego wnętrza kryją bogate
zbiory sztuki, dodatkowo niewielkie Muzeum Łowiectwa;
Bochnia – najstarsza w Polsce kopalnia soli – od kilku lat wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, gotycka bazylika kolegiacka pw. św. Mikołaja i zabudowa wokół
Rynku Starego Miasta;
Nowy Wiśnicz – najlepszy w Polsce przykład „palazzo in forteca” (rezydencji łączącej
cechy obronne z reprezentacyjnymi) z przełomu gotyku i renesansu;
Lipnica Murowana – podcieniowa, drewniana zabudowa małomiasteczkowa wokół
malowniczego rynku, gotycki drewniany kościół pw. św. Leonarda – wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Dębno – późnogotycki zamek otoczony fosą, ufortyfikowany czterema basztami,
gotycki kościół św. Małgorzaty z końca XV w.
CENA:  328 zł + 57 zł *)
dla członków PTTK 
318 zł + 57 zł **)
WYJAZD:

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 61 zł (bilety normalne), 38 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: BOCHNIA

godz. 7:00

* cena: 328 zł + 57 zł (bilety normalne) lub 47 zł (bilety ulgowe) – opłata za wstęp
do Kopalni w Bochni. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna w formie zaliczki
w ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.
** dla członków PTTK: 318 zł + 57 zł (bilety normalne) lub 47 zł (bilety ulgowe) –
opłata za wstęp do Kopalni w Bochni. Opłata za w/w bilety obowiązkowo płatna
w formie zaliczki w ciągu 14 dni od daty zapisu na wycieczkę.
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28
października
(piątek)

DO KŁODAWSKIEJ KOPALNI

KŁODAWA, KŁÓBKA

Jedna z trzech kopalni soli w Polsce – jedyna ciągle pracująca, przez co zupełnie inna
w swym charakterze niż Wieliczka czy Bochnia. Zjazd do poziomów gdzie wciąż pracują
górnicy, możliwość zakupu znakomitych soli kąpielowych czy pamiątek z wyjątkowej,
różowej odmiany soli jaka występuje w Kłodawie. Niejako przystawką do tej uczty
będzie wizyta w malowniczym skansenie w Kłóbce.
PROGRAM IMPREZY
Kłodawa – jedyna czynna kopalnia soli kamiennej w Polsce - podziemna trasa
turystyczna (ponad 2 godziny spędzone w kopalnianych chodnikach), krótki spacer po
mieście z wizytą na rynku i przy blisko 500-letnim drewnianym kościele cmentarnym
p.w. św. Fabiana;
Kłóbka – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny – niewielki, ale wyjątkowo urokliwy
skansen, jego atutem jest wyjątkowo umiejętne wykorzystanie zieleni i założeń
wodnych w krajobrazie skansenu.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK 
99 zł
WYJAZD:

5
listopada

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 73 zł (bilety normalne), 67 zł (bilety ulgowe).

godz. 8:00

SZLAKIEM WILLI, DWORÓW
I PAŁACÓW OKOLIC WARSZAWY,
CZYLI GDZIE OD ZGIEŁKU
I GWARU UCIEKANO OD LAT

SULEJÓWEK,
OTWOCK,
OTWOCK WIELKI

Autokarowa wędrówka po południowych i wschodnich rubieżach aglomeracji
warszawskiej, która pozwala prześledzić różnorodność zabudowy rezydencjonalnej
tego terenu. To tu wielcy i słynni mieszkańcy stolicy uciekali od codziennego zgiełku
i gwaru (m.in. letni pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim, skromny dworek marszałka
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, czy miasto-ogród Otwock).
PROGRAM IMPREZY
Sulejówek – otwarte po generalnym remoncie Muzeum Józefa Piłsudskiego w jego
podwarszawskim dworku Milusin – rzeczy osobiste Marszałka, przedmioty przybliżające
realia rzeczywistości dni, w których odradzała się Polska, znakomite połączenie
historycznego miejsca i współczesnych technik muzealniczych, niezwykłym dodatkiem
jest także historyczny ogród otaczający obiekt;

64

LISTOPAD

Otwock – znakomita realizacja koncepcji miasta-ogrodu, miejscowość sanatoryjnouzdrowiskowa o przebogatej kolekcji drewnianych i murowanych willi z przełomu
XIX i XX w. (m.in. budowanych w zagadkowym stylu „świdermajer”), stacja kolejowa
w Otwocku, zespół budynków Urzędu Miasta Otwocka, i dawnego domu zdrojowego
Uzdrowiska Otwock (kasyna miejskiego);
Otwock Wielki – Muzeum Wnętrz (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie)
w późnobarokowym pałacu magnatów Bielińskich, projekt przypisuje się słynnemu
architektowi Tylmanowi z Gameren, z którego usług korzystały rody Branickich
(pałac w Białymstoku), Radziejowskich (pałac w Nieborowie), czy Czartoryscy (pałac
w Puławach), a świetności obiektu dodało także wspaniałe, pełne zieleni otoczenie
i położenie na sztucznej wyspie.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

11
listopada
(piątek)

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 61 zł (bilety normalne), 58 zł (bilety ulgowe).

godz. 7:00

POZNAŃ WART POZNANIA ZE
ŚWIĘTEM ULICY ŚWIĘTY MARCIN

POZNAŃ,
OBCHODY
ŚWIĘTA ULICY
ŚWIĘTY MARCIN

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
Poznań – Ostrów Tumski to miejsce o niezwykłej atmosferze duchowego serca miasta
– tu znajduje się pierwsza na polskich ziemiach katedra, a 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
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w stroju rzymskiego legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, machin
i platform przemierza ulicę swego imienia (kiermasze i festyny, występy teatralne
i muzyczne).
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK  119 zł
WYJAZD:

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 30 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

godz. 7:00

11-13
listopada

NIEZWYKŁY PIERŚCIEŃ
WOKÓŁ LUBLINA

LUBLIN, KOZŁÓWKA,
LUBARTÓW,
NAŁĘCZÓW,
WOJCIECHÓW

Lublin to dla wielu odległe, nieodkryte jeszcze miasto – my możemy zagwarantować, że
bogactwem i różnorodnością jego zabytków można by obdzielić co najmniej kilka miast
w Polsce. To tu znajduje się jedna z czterech w kraju kolekcji fresków o bizantyjskoruskim rodowodzie, tu przenikały się od wieków wpływy kulturowe wschodu i zachodu,
których nośnikami byli m.in. kupcy zmierzający ze wszystkich stron do Lublina.
Dopełnieniem wizyty w tym wielkim mieście będzie zwiedzanie malowniczego skansenu
Wsi Lubelskiej oraz jednej z najsłynniejszych magnackich rezydencji Rzeczpospolitej
– zespołu pałacowo-parkowego rodu Zamoyskich w Kozłówce. W drodze powrotnej
zatrzymamy się w urokliwym Nałęczowie, nie ominiemy też obojętnie najważniejszego
w kraju muzeum kowalstwa artystycznego.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
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 śś. Janów – 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.), zabytkowy cmentarz żydowski z jednymi z najstarszych macew
w kraju;
Dzień II
Lublin – Muzeum Wsi Lubelskiej prezentujące mozaikę kulturową i religijną wschodnich
rubieży naszego kraju;
Lubartów – okazały XVIII-wieczny zespół parkowo-pałacowy rodu Sanguszków (dziś
siedziba władz powiatu), barokowa bazylika p.w. św. Anny z epitafiami członków rodu
Sanguszków;
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Kozłówka – zespół parkowo-pałacowy rodziny Zamoyskich z XVIII w. – niespiesznie
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.
Dzień III
Nałęczów – spacer po Parku Zdrojowym z charakterystycznymi elementami
małej architektury, wizyta w pijalni wód mineralnych, spacer zaułkami jednego
z najpiękniejszych uzdrowisk południowo-wschodniej Polski, wizyta w Muzeum S.
Żeromskiego we wzniesionej w stylu zakopiańskim pracowni pisarza;
Wojciechów – jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa usytuowane w XVI-wiecznej Wieży
Ariańskiej.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK  541 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 125 zł (bilety normalne), 90 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: LUBLIN

19 listopada

W LESIE LISTOPADOWYM
Z DUDAMI I SKAŁAMI W TLE

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY
W DALSZEJ CZĘŚCI
KATALOGU

19 listopada

PORCELANA, LESS I KAMIEŃ
– PRZEPIS NA CACKO!

ĆMIELÓW, OPATÓW

Wyprawa na nieco dalsze rubieże Ziemi Świętokrzyskiej – kameralny Ćmielów
przyciągający miłośników porcelanowych dzieł sztuki, powstających w tutejszej
wytwórni, oraz leżący przy ważnym trakcie handlowym Opatów mogący poszczycić się
chwalebną historią (której liczne pamiątki materialne przetrwały w przestrzeni miasta
do dziś), dziś wiodący nieco senny żywot małego miasteczka.
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: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

104 zł
99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 42 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

godz. 7:00

25 listopada
(piątek)

SZLAKIEM MAZOWIECKICH
REZYDENCJI DO STOLICY
LNIANEGO IMPERIUM

ŻYRARDÓW,
RADZIEJOWICE,
KUKLÓWKA

Podróż po zachodnich kresach Mazowsza śladem przycupniętych z dala od głównych
traktów dworków i pałaców, obiektów muzealnych często o unikatowych na skalę kraju
kolekcjach eksponatów. Dopełnieniem programu będzie wizyta w „siostrzanym” dla
Łodzi pod względem historii i architektury mieście – stolicy polskiego lnu Żyrardowie.
PROGRAM IMPREZY
Żyrardów – zabudowa przemysłowa i rezydencjonalna z końca XIX w. – zespół
urbanistyczny uznany za Pomnik Historii, wizyta w Muzeum Lniarstwa w pieczołowicie
odrestaurowanych murach fabryki Wyrobów Lnianych, możliwość zakupu lnianych
pamiątek m.in. w Lnianym Zaułku;
Radziejowice – pałac rodu Radziejowskich z XVII w. z największą w Polsce ekspozycją
dzieł Józefa Chełmońskiego, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym;
Kuklówka – jedyne w kraju Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich – stworzony z pasji
zbiór pamiątek z Ziemi Lwowskiej, siedzibą placówki jest wierna kopia kresowego
dworku sprzed dwóch wieków – domu rodzinnego dziadków twórców muzeum.
CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

3 grudnia

104 zł
99 zł

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

godz. 8:00

CZĘSTOCHOWA MNIEJ ZNANA

CZĘSTOCHOWA

Zapraszamy do odwiedzenia Częstochowy rzadziej prezentowanej turystom – mimo
pełnej świadomości o jej randze jako duchowej stolicy Polski, pragniemy ukazać ją jako
pełne niespodzianek miasto o wielowątkowej historii pisanej losami konkretnych ludzi,
inicjatyw (także tych przemysłowych) czy wydarzeń. Jesteśmy pewni, że w tym worku
pełnym niespodzianek każdy znajdzie coś dla siebie.
PROGRAM IMPREZY
Muzeum Dom Poezji Haliny Poświatowskiej – muzeum w domu rodzinnym poetki,
mimo niewielkiej liczby pamiątek jakie pozostawiła po sobie, wychodząc z niego każdy
czuje jakby miał okazję na chwilę spotkać się z nią twarzą w twarz;
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Galeria Dobrej Sztuki – stała wystawa sztuki polskiej z XIX i XX wieku – jedna
z ciekawszych kolekcji w kraju z dziełami tej skali twórców co Teodor Axentowicz, Julian
Fałat, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański czy Leon Wyczółkowski;
Aleja NMP – spacer słynną częstochowską „via sacra” z ratuszem i dawną cerkwią;
Rynek Starego Miasta – nieco zapomniany, ale świadczący o długim rodowodzie
miasta;
Muzeum Produkcji Zapałek – zlokalizowane w jednej z najstarszych fabryk zapałek
w Polce – poznamy tajniki produkcji, odkryjemy także element sztuki w tym prozaicznym
przedmiocie towarzyszącym niepostrzeżenie człowiekowi od lat.
CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

104 zł
99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 40 zł (bilety normalne), 35 zł (bilety ulgowe).

godz. 7:00

10 grudnia

ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁAMACZE
JĘZYKA I ZWIEDZANIE JASKINI
W XIX-WIECZNYM STYLU
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

10 grudnia

WROCŁAW
Z BOŻONARODZENIOWYM
JARMARKIEM

WYCIECZKA DLA
AKTYWNYCH –
SZCZEGÓŁY
W DALSZEJ CZĘŚCI
KATALOGU
WROCŁAW

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. Nasza wizyta obfitować będzie także w okazję do obejrzenia
kilku reprezentacyjnych dla Wrocławia wnętrz – m.in. Pałacu Królewskiego, czy świątyń tzw. Dzielnicy Czterech Wyznań.
PROGRAM IMPREZY
Wrocław – gotycka zabudowa Starego Miasta ze słynnym ratuszem, 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. m2
złoceń, ponad 200 m2 kryształowych luster – możliwość zwiedzania uzależniona od
repertuaru opery); Dzielnica Czterech Wyznań – pozostając w kręgu starego miasta
odwiedzamy jego najbardziej wielokulturowy zakątek, gdzie obok siebie zgodnie stoją
kościół katolicki, zbór ewangelicki, cerkiew prawosławna i synagoga, udział w skrzącym
się feerią barw bożonarodzeniowym jarmarku na Rynku.
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CENA: 

dla członków PTTK 

WYJAZD:

10-11
grudnia

124 zł
119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 30 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

godz. 7:00

ANIELSKA LANCKORONA
I BOŻONARODZENIOWY,
ARTYSTYCZNY KRAKÓW

KRAKÓW
LANCKORONA

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 – między innymi słynną kolekcją Książąt Czartoryskich, oraz
z unikatowym Muzeum Witrażu. Sobotnie południe rezerwujmy na sielsko-anielskie
klimaty Lanckorony, która w ten weekend organizuje festiwal aniołów, podkreślając
swój niepowtarzalny artystyczny klimat (będzie zatem błogo i spokojnie, a i okazji do
zakupu świąteczny podarków z pewnością nie zabraknie).
PROGRAM IMPREZY
Lanckorona – malownicza miejscowość amfiteatralnie położona na stokach Góry
Lanckorońskiej, drewniana zabudowa miasteczka, zamek-świadek walk Konfederatów
Barskich. Udział w jarmarku „Anioł w Miasteczku” – możliwość zakupu świątecznych
podarków, degustacji lokalnych napitków i potraw, a wszystko w „anielskiej scenerii”;
Kraków – słynna pracownia witrażu Z.G. Żeleński o ponad wiekowej tradycji – nadal
powstają tu szklano-ołowiane dzieła, my będziemy mogli zapoznać się z tą dziedziną
sztuki i rzemiosła za razem. Gwoździem programu będzie wizyta w Muzeum Książąt
Czartoryskich z najcenniejszą kolekcją sztuki w Polsce – ze słynną „Damą z łasiczką”,
ale i kolekcją sztuki azjatyckiej czy polskich zbroi. Artystyczny klimat z pewnością
podtrzyma także wizyta w Domu Jana Matejki – Oddziale Muzeum Narodowego
w Krakowie. W okresie około bożonarodzeniowym krakowski Rynek – największy
średniowieczny plac w kraju ożywa niezwykłym jarmarkiem, pachnącym cynamonem
i grzanym winem – w niezwykłej atmosferze zaznajomimy się z obiektami bezpośrednio
mu towarzyszącymi, nieodłącznym elementem będzie zapoznanie się z tegoroczną
kolekcją słynnych krakowskich szopek.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK  318 zł
WYJAZD:

godz. 7:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 65 zł (bilety normalne), 50 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: KRAKÓW
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17 grudnia

WARSZAWA ROZŚWIETLONA
ŚWIĄTECZNYMI ILUMINACJAMI

WARSZAWA
W ŚWIATECZNEJ
ODSŁONIE

Możliwość połączenia znacznie szerszego niż standardowe zwiedzenia Zamku
Królewskiego (spędzimy tam niemal 5 godzin, kryjąc się w jego przestronnych wnętrzach
przed grudniowych chłodem i docierając do ekspozycji, na które zwykle brakuje czasu)
i niespiesznego spaceru ulicami Warszawy w świątecznym wydaniu.
PROGRAM IMPREZY
Zamek Królewski – tym razem nie tylko wnętrza reprezentacyjne, ale także Galeria
Lanckorońskich, Pałac pod Blachą z apartamentem Księcia Józefa Poniatowskiego oraz
wystawa kobierców wschodnich i Arkady Kubickiego;
Spacer ulicami Starego Miasta w blasku przedświątecznych iluminacji – rejon ul.
Nowy Świat i Krakowskiego Przedmieścia z kompleksem budynków reprezentacyjnych,
obiektów sakralnych i rezydencjonalnych skąpanych w blasku świątecznych
iluminacji; wizyta na pachnącym goździkami i cynamonem warszawskim jarmarku
bożonarodzeniowym.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł
WYJAZD:

godz. 9:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 70 zł (bilety normalne), 55 zł (bilety ulgowe).
(Uwaga: późniejszy niż zwykle wyjazd, nieco późniejszy powrót)

WYCIECZKI DLA AKTYWNYCH
Zapraszamy do dołączenia do coraz liczniejszej grupy turystów korzystającej z oferty
wyjazdów o wspólnym mianowniku „dla aktywnych”. To wypady do najatrakcyjniejszych
przyrodniczo rejonów Polski, nie stronimy tez od górskich szlaków krajów ościennych.
Pozwalają one na obcowanie z naturą w najbardziej bezpośredniej formie – wędrówki
pieszej, kajakowej, a okazjonalnie nawet drezynowej! Znacznie zmniejszona została ilość
zwiedzanych obiektów zabytkowych, co pozwala na wygospodarowanie maksymalnej
ilości czasu na aktywne poznawanie klejnotów przyrody.
Ogólne założenie opisanych niżej w szerszej formule 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 aktywnego przebycia kilometrów, stopniem trudności trasy, czasem niezbędnym do
jej pokonania (bez wliczenia przystanków na zwiedzanie), oraz w przypadku wycieczek
górskich przewyższeniem czyli łączną ilością metrów podejścia na danej trasie. Przy
wycieczkach górskich podano także ilość punktów Górskiej Odznaki Turystycznej –
informacja przydatna dla zbierających punkty do tej odznaki, ale także świadcząca
o stopniu trudności trasy (1 pkt GOT = 1 km marszu lub 100 m przewyższenia podejścia –
punkty te sumują się, za zejście nie przyznaje się dodatkowych punktów).
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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 i kajakowych
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, a na
wszelki wypadek także latarce.
Dla Państwa bezpieczeństwa opiekę nad grupą podczas wyjazdów górskich będą
sprawować przewodnicy beskidzcy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich
w Łodzi.

12 lutego

NAJNIŻSZE PASMA GÓR
ŚWIĘTOKRZYSKICH
W ZIMOWEJ ODSŁONIE

MIEDZIANKA (356 m
n.p.m.), GRZĄBY
BOLOMIŃSKIE (335 m
n.p.m.), CHĘCINY

Sezon otwieramy w najniższych partiach całych Gór Świętokrzyskich, co wcale nie
musi oznaczać, że zabraknie pięknych panoram, prawdziwie górskich podejść czy
zejść, a także tak charakterystycznych dla tych terenów ciekawostek geologicznych
czy historycznych. Niewątpliwą okrasą wyjazdu będzie wizyta w niedawno otwartej
Izbie Muzealnej pod Miedzianką, czy krótka wizyta w ruinach królewskiego zamku
w Chęcinach.
PROGRAM IMPREZY
Miedzianka – miejscowość z niedawno otwartą Muzealną Izbą Górnictwa Kruszcowego
– Miedzianka (356 m n.p.m.) – pocięty kamieniołomami i dawnymi sztolniami szczyt
słynący z panoram – Grząby Bolomińskie (335 m n.p.m.) – Jedlnica – Grzywy
Korzeczkowskie (336 m n.p.m.) – niewysokie, ale wyjątkowo malownicze grzbiety
zachodnich rubieży Gór Świętokrzyskich – Góra Zamkowa (360 m n.p.m.) – szczyt
zwieńczony imponującymi ruinami zamku królewskiego w Chęcinach (planowana krótka
wizyta) – Chęciny (spacer po zabytkowym mieście tylko w przypadku dostatecznej
ilości czasu).
Czas wędrówki ok. 5 godzin (+ zwiedzanie obiektów), dystans ok. 15 km, różnica
wzniesień ok. 440 m, 18 pkt GOT, charakterystyka trasy – podłoże gruntowe, w kilku
miejscach skaliste (po opadach może być śliskie), bez większych stromizn i dłuższych
podejść, trasa atrakcyjna krajoznawczo i widokowo, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo
i historycznie - zwłaszcza wizyty na Miedziance i w Chęcinach.
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CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

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

WYJAZD: godz. 7:00

19-20
marca

POWITANIE WIOSNY
W NAJSTARSZYCH GÓRACH
W POLSCE

GÓRY SOWIE – ZAMEK
GRODNO, WŁODARZ
(811 m n.p.m.)
WIELKA SOWA
(1015 m n.p.m.),
REZ. KALENICA

Powitanie wiosny w jednych z najstarszych gór w naszym kraju. Dotrzemy na najwyższy
szczyt całego pasma – Wielką Sowę, zdobędziemy osamotniony, mroczny masyw
Włodarza i zwiedzimy okazałe pozostałości piastowskiego zamku Grodno. Drugi dzień
z dedykacją dla miłośników pieczątek i turystycznych pamiątek – aż trzy schroniska
i dwie wieże widokowe na jednodniowej trasie!
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Zagórze Śląskie – turystyczna miejscowość nad brzegami urokliwego Jeziora
Bystrzyckiego – Zamek Grodno - okazałe ruiny gotycko-renesansowego zamku
piastowskiego, otoczone leśnym rezerwatem przyrody - most i platforma widokowa
z panoramą jeziora i otaczających go gór – Walim – turystyczne serce Gór Sowich,
urokliwa miejscowość wtłoczona między dwa najważniejsze masywy tej części Sudetów
– Włodarz (811 m n.p.m.) – odizolowany masyw owiany legendą o drugowojennej
genezie – Głuszyca – miasteczko na granicy z Górami Kamiennymi (kameralny ryneczek,
zabytkowy kościół mariacki i plątanina krzyżujących się tu szlaków turystycznych).
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5,30 godz., dystans ok. 17 km, różnica wzniesień
ok. 760 m 25 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa dość atrakcyjna widokowo,
historycznie i przyrodniczo, w dużej mierze na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Dzień II
Półdniowa wędrówka głównym grzbietem Gór Sowich od Przeł. Woliborskiej (711 m
n.p.m.) – jednej z trzech dostępnych komunikacyjnie w tych górach – Kalenica (964 m
n.p.m.) – lasy na jej stokach objęte ochroną rezerwatową, szczyt wieńczy okazała wieża
widokowa z panoramą na całe pasmo i Sudety Środkowe – schronisko Zygmuntówka
– szansa na wytchnienie, obiekt w starym, drewnianym stylu – Kozie Siodło (888 m
n.p.m.) – słynny węzeł szlaków, początek podejścia na kulminację całego masywu –
Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Sowich zwieńczony zabytkową
kamienną więżą widokową – aktualnie w trakcie remontu – schronisko Sowa –
schronisko Orzeł – dwa zabytkowe budynki świadczące o niegdysiejszym stopniu
zagospodarowania turystycznego Sudetów – dziś ponownie pełniące swe pierwotne
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funkcje – Przeł. Sokola (754 m n.p.m.) – miejsce na co dzień kojarzone z kompleksem
narciarskim na pobliskiej górze Sokół.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5,00 godz., dystans ok. 15 km, różnica wzniesień
ok. 760 m 23 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, kończąca się długim zejściem,
podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu),
trasa atrakcyjna widokowo (dwie wieże widokowe), historycznie i przyrodniczo, w całości
na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK 318 zł
WYJAZD: godz. 6:00

22-24
kwietnia

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 30 zł (bilety normalne), 25 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice GŁUSZYCY

GDZIE Z WIEŻY WIDAĆ
WIEŻĘ – GÓRY WAŁBRZYSKIE
I KAMIENNE MNIEJ ZNANE

TRÓJGARB (778 m
n.p.m.), LESISTA
WIELKA (860 m n.p.m.),
SOKOŁOWSKO, ZAMEK
RADOSNO, CHEŁMIEC
(851 m n.p.m.),
SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jedne z rzadziej odwiedzanych masywów górskich Sudetów, a zdecydowanie niesłusznie
– wysokości nieprzekraczające 1000 m n.p.m., rozległe kompleksy leśne urozmaicone
wychodniami skalnymi, a także możliwość zdobycia szczytów dominujących
w panoramach widocznych z wielu zakątków całych Sudetów to znak rozpoznawczy tej
wycieczki. Urozmaiceniem wędrówki z pewnością będą wizyty w uroczych zdrojach –
kameralnym Sokołowsku i słynnym Szczawnie.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Nowe Bogaczowice – Jagodnik (619 m n.p.m.) – wędrówka kolejnymi „garbami”
dominującymi w krajobrazie na wschód od Wałbrzycha – Trójgarb (778 m n.p.m.) – od
niedawna zwieńczony wieżą widokową, jeden z głównych sudeckich węzłów szlaków
– Węgielnik (621 m n.p.m.) – wędrówka malowniczymi grzbietami – Struga – tu
barokowa rezydencja obronna stopniowo odzyskująca swój blask.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5,00 godz., dystans ok. 13,5 km, różnica wzniesień
ok. 650 m 19 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa atrakcyjna widokowo (m.in.
wieża widokowa na Trójgarbie) i przyrodniczo.
Dzień II
Boguszów Gorce – dzień w Górach Kamiennych i Parku Krajobrazowym Sudetów
Wałbrzyskich – Dzikowiec Mł. (696 m n.p.m.) – Dzikowiec (836 m n.p.m.) - jedna
z gł. kulminacji rozległego masywu, zwieńczona wieżą widokową – Lesista Wlk.
(860 m n.p.m.) – śródleśna wędrówka urozmaicona licznymi punktami widokowymi
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– Ługowina – miejscowość w przełomowym odcinku transgranicznej Ścinawki –
Sokołowsko – dziś nostalgiczne letnisko, niegdyś gwarna stacja klimatyczna, od której
swe tradycje uzdrowiskowe miało wywodzić… Zakopane! – ruiny zamku Radosno –
pozostałości XIV-wiecznej strażnicy nadgranicznej – schronisko Andrzejówka – jedno
z piękniej położonych, ale i częściej odwiedzanych schronisk w Sudetach. Dla chętnych
możliwość wypadu na najwyższy szczyt Gór Kamiennych Waligórę (934 m n.p.m.) –
tylko w przypadku odpowiedniego zapasu czasu.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,30 godz., dystans ok. 17,5 km, różnica wzniesień
ok. 920 m. 27 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, kończąca się długim odcinkiem
w dolinie rzeki Sokołowiec, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być
błotniście po opadach deszczu), trasa atrakcyjna widokowo, historycznie i przyrodniczo,
niemal w całości na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.
Dzień III
Boguszów Gorce – początek wędrówki na najwyżej położonym rynku miejskim
w Polsce – Chełmiec Mały (776 m n.p.m.) – Chełmiec (851 m n.p.m.) – oficjalnie
zaliczany do Korony Gór Polskich jako reprezentant Gór Wałbrzyskich, od wieków
znany punkt widokowy, dziś zwieńczony kamienną wieżą widokową i olbrzymim
krzyżem milenijnym – Szczawno Zdrój – romantyczne uzdrowisko z pięknym parkiem
zdrojowym i imponującą halą spacerową.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 3,30 godz., dystans ok. 10 km, różnica wzniesień ok.
350 m 13 pkt. GOT, trasa koncentrująca się na zdobyciu kulminacji jednego z najbardziej
spektakularnych masywów tych terenów, kończąca się długim zejściem do urokliwego
parku zdrojowego w Szczawnie, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być
błotniście po opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo (wieża widokowa na
Chełmcu), historycznie i przyrodniczo.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

6-8 maja

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 5 zł (zarówno bilety normalne, jak i ulgowe).
Nocleg: okolice BOGUSZOWA-GORC

W KRAINIE ŁOSIA
I BEZKRESNYCH ROZLEWISK
– PIESZO, KAJAKIEM
I TRATWĄ PRZEZ OSTĘPY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO

BIEBRZAŃSKI PARK
NARODOWY, SPŁYW
KAJAKOWY I REJS
TRATWĄ PO BIEBRZY

Wizyta w Biebrzańskim Parku Narodowym nie może nikogo pozostawić obojętnym
– bezkres łąk, terenów bagiennych, otoczonych dziewiczymi lasami i ta niezwykła
meandrująca rzeka porównywana do południowoamerykańskiej Amazonki. Nasza
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wyprawa nie tylko będzie szansą do zapoznania się z przyrodą tego największego
powierzchniowo parku narodowego w kraju, ale będzie też niezwykłą przygodą
z różnymi środkami transportu – poza wycieczką pieszą popłyniemy kajakami, a nawet
tratwami.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Pionierska wyprawa tratwami po północnej części Biebrzańskiego P.N. w okolicach
Wrocenia (tratwy 6 osobowe napędzane siłą załogi poprzez odpychanie się specjalnymi
drągami od dna, każda tratwa wyposażona w zadaszenie będące miejscem wytchnienia
strudzonej załogi, a równocześnie dogodnym punktem obserwacyjnym);
Trasa rejsu – czas trwania do 4 godz., dystans ok. 6 km, trasa wiedzie terenami bagiennoszuwarowymi nurtem Biebrzy, w całości na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
z licznymi meandrami i odgałęzieniem bocznych kanałów, wyjątkowo spokojny nurt
i brak przeszkód terenowych na całej trasie, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo.
Dzień II
Biebrzański Park Narodowy – przejazd krajoznawczą trasą Wizna-Osowiec z licznymi
wycieczkami ścieżkami dydaktycznymi pod opieką miejscowego przewodnika,
wizyty na punktach widokowych (wieże dydaktyczne – panoramy na dolinę
Biebrzy) (wybór ścieżek i punktów widokowych uzależniony będzie od aktualnych
warunków hydrologicznych), ekspozycja przyrodnicza w siedzibie Biebrzańskiego
P.N w Osowcu; (czas trwania wycieczki – ok. 7 godzin, łączny dystans do przejścia –
ok. 12 km – podzielony na kilka fragmentów, charakterystyka trasy – bez większych
trudności terenowych, z wyjątkiem stromych wejść na wieże widokowe i zagrożeniem
podmokłości fragmentów szlaków (SUGERUJEMY ZABRANIE OBUWIA GUMOWEGO);
Dystans do przejścia – ok. 12 km, charakterystyka trasy – bez większych trudności
terenowych, możliwe fragmenty podmokłe, trasa w całości na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego.
Dzień III
Spływ kajakowy Biebrzą na trasie Wroceń – ujście rzeki Ełk – Goniądz (trasa wiedzie
najrzadziej odwiedzanymi ostępami Biebrzańskiego Parku Narodowego);
Trasa spływu – czas trwania do 4 godz., dystans ok. 12 km, trasa wiedzie terenami
bagienno-szuwarowymi nurtem Biebrzy, w całości na terenie Biebrzańskiego Parku
Narodowego z licznymi meandrami i odgałęzieniem bocznych kanałów, wyjątkowo
spokojny nurt i brak przeszkód terenowych na całej trasie, wybitnie atrakcyjna
przyrodniczo.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 135 zł (zarówno bilety normalne, jak i ulgowe).
Nocleg: okolice KNYSZYNA
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20-22
maja

Z WIZYTĄ U ŁEMKÓW –
WŁÓCZĘGA PRZEZ BESKID
NISKI NA ŁEMKOWSKI
KERMESZ

MAGURSKI PARK
NARODOWY,
ZYNDRANOWA,
PIOTRUŚ (728 m n.p.m.),
CERGOWA (719 m
n.p.m.), OLCHOWIEC
KOLONIA Z DOROCZNYM
KERMESZEM

Wyprawa w czasie i przestrzeni po bezkresie płajów Beskidu Niskiego z licznymi
akcentami historycznymi i etnograficznymi, przybliżającymi ciągle żywą kulturę
Łemków. Ukoronowaniem wędrówki będzie wizyta na legendarnym Kermeszu
– odpuście w Olchowcu, który dzięki Towarzystwu Karpackiemu przeistoczył się
w wielkie święto kultury łemkowskiej z występami zespołów ludowych, a także
kiermaszem łemkowskich kulinariów, rękodzieła czy unikatowej literatury. Zanim
jednak doświadczymy tej przygody odwiedzimy wschodnie rubieże Magurskiego Parku
Narodowego, zdobędziemy także legendarną Cergową i Piotrusia, przekonując się, ze
Beskid Niski wcale nie jest taki niski…
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Krempna – stolica Magurskiego Parku Narodowego, ale i miejscowość z przepiękną
drewnianą cerkwią i imponującym cmentarzem z czasów I wojny światowej, wędrówka
przez Magurski Park Narodowy zalesionymi wzniesieniami jego północnych rubieży
– Syplanka (641 m n.p.m.) – Wołczy Kamień (672 m n.p.m.) – Kąty – niewielka
miejscowość u przeprawy przez Wisłokę – Grzywacka Góra (567 m n.p.m.) – punkt
widokowy o randze symbolu tej części Beskidów, nietypowo zlokalizowany na szczycie
milenijnego krzyża – Nowy Żmigród - dawne miasto o wielowiekowej historii, miejsce
przenikania kultur i wielkich targów.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5,00 godz., dystans ok. 13,5 km, różnica wzniesień
ok. 650 m 20 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa atrakcyjna widokowo (m.in.
wieża widokowa na Grzywackiej Górze), wybitnie atrakcyjna historycznie i przyrodniczo
(w dużej części przebiega terenami Magurskiego P.N.).
Dzień II
Zyndranowa – wizyta w wyjątkowym skansenie kultury łemkowskiej – Ostra (687 m
n.p.m.) – Stasianie – Piotruś (728 m n.p.m.) – dwa niezwykłe masywy zachowane
w dziewiczym stanie, oddzielone przełomowym fragmentem rzeki Jasiołka – Zawadka
Rymanowska – miejsce znane m.in. z zachowanej drewnianej cerkwi – Cergowa (719
m n.p.m.) – majestatyczna góra pocięta licznymi korytarzami jaskiń, strasząca niemal
pionowymi ścianami, na szczycie na zdobywców czeka nagroda w postaci niedawno
wybudowanej wieży widokowej – Dukla – nostalgiczne miasteczko z okazałym
pałacem Mnischów, klasztorem bernardyńskim kojarzonym z postacią św. Jana z Dukli
i bajecznym rokokowym kościołem p.w. św. Marii Magdaleny.
77

dla aktywnych

Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,45 godz., dystans ok. 19,5 km, różnica wzniesień ok.
1100 m, 29 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu z dwoma bardziej wymagającymi
podejściami, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po opadach
deszczu), trasa atrakcyjna widokowo (m.in. wieża widokowa na Cergowej), wybitnie
atrakcyjna historycznie i przyrodniczo – w znacznej części na terenie Jaśliskiego P.K.
Dzień III
Tylawa – miejscowość z zachowaną drewnianą cerkwią – wędrówka doliną Wilszni
– to właśnie w takich dolinach najłatwiej zauważyć ślady dawnych łemkowskich wsi –
Olchowiec Kolonia – dłuższy pobyt w miejscowości, udział w Łemkowskim Kermeszu,
niezwykłym święcie łemkowskiej kultury i tradycji – Polany – miejscowość na granicy
Magurskiego Parku Narodowego, zachowana unikalna murowana cerkiew na planie
krzyża.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 3,5 godz., dystans ok. 11 km, różnica wzniesień ok.
300 m, 14 pkt. GOT, trasa w znacznej części wiedzie dolinami rzek, trasa atrakcyjna
widokowo i wybitnie atrakcyjna historycznie i przyrodniczo – przebiega na pograniczu
Magurskiego P.N. i Jaśliskiego P.K.)
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

3-5
czerwca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów – około 15 zł (zarówno bilety normalne, jak i ulgowe).
Nocleg: okolice NOWEGO ŻMIGRODU

BAŁTYCKIE PLAŻE NIE DLA
LENIUCHÓW – ALE CZY PO
PLAŻY MOŻNA PŁYWAĆ
KAJAKIEM?

SŁOWIŃSKI PARK
NARODOWY,
WĘDRÓWKI PLAŻAMI
OKOLIC ROZEWIA,
SPŁYW KAJAKOWY
DO BAŁTYKU

Wypad na położone najdalej na północ rubieże Polski z możliwością wędrówek po
nadmorskich plażach i sięgających ponad 30 metrów wysokości klifach, zmagań
z lotnymi piaskami wydm Słowińskiego Parku Narodowego, z ukoronowaniem
w postaci… wpłynięcia na plażę kajakiem z nurtem leniwej Piaśnicy.
PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Rozewie – wizyta w latarni morskiej z muzeum latarnictwa – Przylądek Rozewie –
najdalej na północ wysunięty punkt Polski – Jastrzębia Góra – znany kurort wakacyjny,
ale także miejsce podziwiania najwyższych klifów na naszej trasie – Karwia – urocza,
dawna osada rybacka. Całość wędrówki odbędzie się nadmorską plażą.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 3,5 godz., dystans ok. 11 km, trasa w znacznej
części wiedzie piaszczystą nadmorską plażą, trasa wyjątkowo atrakcyjna widokowo
i przyrodniczo, koniecznie należy uwzględnić ochronę przed wiatrem i ekspozycją
słoneczną.
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Dzień II
Łeba – jedna z letnich stolic Polski, zwiedzanie miasta tylko w przypadku odpowiedniej
ilości czasu – wędrówka plażami na terenie Słowińskiego Parku Narodowego –
dziewicze plaże niemal wolne od parawanów i kąpielisk, oaza tego co w naturze
zdziałać mogą woda, piasek i wiatr – wspinaczka na ruchome wydmy – najcenniejszy
przyrodniczo fragment parku, wędrówka unikalnym szlakiem przez kompleks
śródlądowych wydm i lotnych piasków – Rąbka – muzealna ekspozycja poniemieckiej
wyrzutni rakietowej na tajnym poligonie doświadczalnym z czasów II wojny światowej
– brzegi jeziora Łebsko – punkt widokowy na jezioro i panoramę parku – Łeba.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,5 godz., dystans ok. 18 km, trasa w znacznej części
wiedzie piaszczystą nadmorską plażą i obszarami lotnych piasków nadmorskich wydm,
trasa wybitnie atrakcyjna widokowo i przyrodniczo - trasa niemal w całości wiedzie
przez Słowiński P.N., atrakcyjna historycznie, koniecznie należy uwzględnić ochronę
przed wiatrem i ekspozycją słoneczną.
Dzień III
Poranna wędrówka plażą z Karwi do Dębek – szansa obcowania z nadmorską przyrodą
na jednych z najszerszych plaż w Polsce (wycieczka dla chętnych).
Łączny czas trwania wędrówki pieszej ok. 3,5 godz., dystans ok. 10 km, trasa w znacznej
części wiedzie piaszczystą nadmorską plażą, trasa atrakcyjna widokowo i przyrodniczo,
atrakcyjna historycznie, koniecznie należy uwzględnić ochronę przed wiatrem
i ekspozycją słoneczną.
Spływ kajakowy końcowym fragmentem doliny rzeki Piaśnicy od tamy na Zbiorniku
Żarnowieckim do ujścia do Bałtyku na plaży w Dębkach (rzeka przed II wojną światową
stanowiła granicę Polski, dziś płynie leniwie terenami łąkowymi i leśnymi (m.in. przez
rezerwat Piaśnickie Łąki), często dzieląc się na równoległe nurty, by ostatecznie wpaść
do Bałtyku w niewielkiej zatoczce.
Trasa kajakowa – czas spływu do 2 godz., dystans ok. 6 km, trasa wiedzie terenami
leśnymi, z licznymi meandrami i odgałęzieniem bocznych kanałów, wyjątkowo spokojny
nurt i brak przeszkód terenowych na całej trasie, zakończenie spływu na nadmorskiej
plaży.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

25
czerwca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy
do zwiedzanych obiektów i za spływ kajakowy
–75 zł (bilety normalne), 65 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice KARWI

SULEJOWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY Z LĄDU
I WODY
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SULEJOWSKI PARK
KRAJOBRAZOWY,
SPŁYW KAJAKOWY
PILICĄ I PRZEZ ZALEW
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Klasyczny spływ kajakowy jedną z najpiękniejszych rzek regionu – za razem
unikalna możliwość, by na ziemi łódzkiej połączyć spływ wspomagany nurtem rzeki
z samodzielnym wiosłowaniem po stojących wodach zalewu. Okazja do kontaktu
z najcenniejszymi przyrodniczo fragmentami Sulejowskiego Parku Krajobrazowego nie
tylko na wodzie, ale także podczas wędrówki najdzikszą częścią jego brzegów.
PROGRAM IMPREZY
Spływ kajakowy szerokim korytem Pilicy między znanym z cysterskiego klasztoru
Sulejowem a cofką Zbiornika Sulejowskiego (miejsce szczególnie chętnie odwiedzane
przez ptactwo wodne) i dalej do położonego na prawym brzegu Zarzęcina – kontynuacją
jest piesza wędrówka najmniej zurbanizowanymi brzegami Zbiornika Sulejowskiego na
trasie Zarzęcin – Karolinów – Smardzewice. Obie części wycieczki to niepowtarzalna
okazja obcowania z przyrodą Sulejowskiego Parku Krajobrazowego – zarówno
z pespektywy wody, jak i lądu.
Trasa kajakowa – czas spływu do 3,30 godz., dystans ok. 12 km, trasa wiedzie terenami
leśnymi, w połowie wodami Zalewu Sulejowskiego, brak przeszkód terenowych na
całej trasie; czas trwania wędrówki pieszej ok. 3,5 godz., dystans ok. 10 km, trasa
w znacznej części w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów Zalewu z wizytami w licznych
jego zatoczkach, trasa atrakcyjna widokowo i przyrodniczo, w całości na terenie
Sulejowskiego P.K.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 7:00

8-10 lipca

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 50 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

SUWALSZCZYZNA ̶
BIEGUN ZIMNA, FUJIJAMA
I NAJGŁĘBSZA GŁĘBIA
W KRAJU

WIGIERSKI PARK
NARODOWY,
WIGRY, JEZIORO
HAŃCZA, SUWALSKA
FUJIJAMA, WODZIŁKI,
REZ. GŁAZOWISKO
BACHANOWO, SPŁYW
KAJAKOWY ROSPUDĄ

Trzydniowa wyprawa na północno-wschodni kraniec kraju. Niezwykle różnorodny
program o dużym nacisku na walory przyrodnicze tego niemal dziewiczego terenu
pozwoli dotrzeć do najciekawszych zakątków Wigierskiego Parku Narodowego, czego
okrasą będzie spływ kajakowy legendarną trasą z biegiem Rospudy. Nie zabraknie
czasu na wizyty w muzeach przyrodniczych, wędrówki malowniczymi bezdrożami, czy
spotkania z egzotycznymi kulturami.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Wigierski Park Narodowy – Stary Folwark – Muzeum Wigier z ekspozycją przyrodniczą
(m.in. świat głębin, różnorodność ekosystemów Parku Narodowego) i historyczną
– Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry – pokamedulski barokowy zespół
klasztorny z XVIII w. z eremami – obecnie hotel;
Dystans do przejścia – ok. 7 km, charakterystyka trasy – bez większych trudności
terenowych, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo w całości na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego.
Dzień II
Suwalski Park Krajobrazowy Gulbieniszki – Cisowa Góra (zwana Suwalską Fujijamą)
– jeden z najznamienitszych punktów widokowych na Suwalszczyźnie – Wodziłki –
jedna z kilku w Polsce molenn Staroobrzędowców – Bachanowo – wieś letniskowa
położona nad brzegami Jeziora Hańcza (najgłębszego w Polsce) – Rezerwat Głazowisko
Bachanowo nad Hańczą – niespotykane skupisko głazów narzutowych – Turtul –
ośrodek edukacji ekologicznej w Dyrekcji Suwalskiego P.K. – Rezerwat Rutka – spacer
ścieżką edukacyjną z okazją podziwiania panoramy okolic z wieży widokowej;
Dystans do przejścia – ok. 19 km, charakterystyka trasy – bez większych trudności
terenowych, wybitnie atrakcyjna przyrodniczo i widokowo, w całości na terenie
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Dzień III
Spływ kajakowy Rospudą na trasie Małe Raczki – Dowspuda – uroczysko Święte
Miejsce (słynne miejsce pielgrzymkowe, uznawane za jeden z najciekawszych odcinków
legendarnego spływu). Wysokie, strome brzegi, z pięknymi niemal naturalnymi lasami.
W pierwszym fragmencie szybki, ale bezpieczny nurt sprawia iż sprawnie pokonujemy
kolejne kilometry, w dolnej części trasy nurt nieco słabnie. Na trasie nie zabraknie
zakoli, rozwidleń i rozlewisk opanowanych przez trzciny i gnieżdżące się tu liczne
gatunki ptaków.
Trasa kajakowa – czas spływu do 4 godz., dystans ok. 14 km, trasa wiedzie terenami
leśnymi, brak przeszkód terenowych na całej trasie; trasa niezwykle atrakcyjna
widokowo i przyrodniczo, w całości na terenie Puszczy Augustowskiej.
CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – 116 zł (bilety normalne), 105 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice SUWAŁK
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23 lipca

GDZIE SKAŁA KŁANIA SIĘ
WODZIE – MIROWSKI
PRZEŁOM WARTY

SPŁYW KAJAKOWY
MIROWSKIM
PRZEŁOMEM WARTY,
WĘDRÓWKA PN.
SKRAJEM JURY

Mariaż pieszej włóczęgi po jurajskich drogach i bezdrożach w poszukiwaniu tak
charakterystycznych dla tych okolic wapiennych ostańców, ze spływem kajakowym
stosunkowo mało znanym wśród łodzian Mirowskim Przełomem Warty, uchodzącym
za jeden z najpiękniejszych fragmentów górnego biegu rzeki.
PROGRAM IMPREZY
Pieszy spacer drogami i bezdrożami okolic Olsztyna połączony z wizytą w jednych
z najokazalszych ruin zamku kazimierzowskiego na Szlaku Orlich Gniazd. Na trasie
niezliczone wapienne wychodnie skalne i rozległe panoramy na północne rubieże Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Spływ na trasie Częstochowa Mirów – Mstów – odcinek przełomowy z licznymi
ostańcami skalnymi w pobliżu doliny rzeki – Kłobukowice.
Trasa kajakowa – czas spływu do 4,30 godz., dystans ok. 12 km, trasa wiedzie terenami
leśnymi, fragmentem tzw. Mstowskim Przełomem Warty gdzie pejzaż brzegów
urozmaicają wapienne ostańce skalne; czas trwania wędrówki pieszej ok. 3,5 godz.,
dystans ok. 10 km, trasa w znacznej części terenami leśnymi z licznymi wychodniami
skał jurajskich. Trasa wyjątkowo atrakcyjna przyrodniczo, widokowo i historycznie.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 55 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 6:00

13-15
sierpnia

KRÓLOWA BESKIDÓW I JEJ PAŹ,
CZYLI BESKID WYSOKI I MAŁY
NA JEDEN RAZ

LESKOWIEC (922 m
n.p.m.), ZAWOJA,
BABIOGÓRSKI PARK
NARODOWY, BABIA
GÓRA (1725 m n.p.m.),
MĘDRALOWA (1169 m
n.p.m.)

Wizyta u Królowej Beskidów z możliwością poznania jej stoków niemal z każdej strony
z szansą bliskiego zapoznania się z walorami Babiogórskiego Parku Narodowego.
Odwiedzimy nie tylko najpopularniejsze miejsca tras turystycznych, ale także położone
na uboczu szczyty i polany. Wstępem do tej uczty będzie wędrówka najwyższymi
partiami wschodniej części Beskidu Małego, z widokami na cały masyw Babiej Góry.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Gorzeń Górny Czartak – wieś związana z postacią literata E. Zegadłowicza, skryta
głęboko w dolinie Skawy – Kamień (671 m n.p.m.) – Groń Jana Pawła II – od tego
masywu Karol Wojtyła zaczynał swą przygodę z górami, dziś jest to Jego żywy pomnik
– Schronisko PTTK Leskowiec – jedno z najpiękniej położonych schronisk w tej części
Beskidów – Leskowiec (922 m n.p.m.) – jeden z najwyższych szczytów Beskidu Małego,
przy dobrej pogodzie imponująca panorama na Babią Górę – Targoszów.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5 godz., dystans ok. 13,5 km, różnica wzniesień ok. 700
m. 20 pkt. GOT, trasa w dużej części terenem leśnym, w szczytowych partiach rozległe
panoramy, trasa bardzo atrakcyjna widokowo i przyrodniczo, atrakcyjna historycznie –
niemal w całości przebiega przez tereny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.
Dzień II
Przeł. Krowiarki (1020 m n.p.m.) – najwyżej położona w Beskidach przełęcz z grona
dostępnych komunikacyjnie, tradycyjny początek wędrówki na szczyt Diablaka –
Sokolica (1347 m n.p.m.) – podobnie jak jej pienińską odpowiedniczkę, zdobi ją stroma
przepaść, dalsza wędrówka już z dookolnymi panoramami – Babia Góra (1725 m
n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidów, fenomenalny punk widokowy na Tatry i sporą
część Beskidów Zachodnich – Przeł. Brona (1412 m n.p.m.) – głęboko wcięte siodło
w głównym grzbiecie masywu – Mała Babia Góra (Cyl) (1525 m n.p.m.) – jeden
z najlepszych punktów widokowych na masyw Babiej Góry – Żywieckie Rozstaje
– Fickowe Rozstaje – z uwagi na częste osuwiska do niedawna okresowo zamykany
fragment szlaku przez matecznik Puszczy Karpackiej – Schronisko PTTK na Markowych
Szczawinach – legendarny obiekt, przy nim Ośrodek Historii Turystyki Górskiej rejonu
Babiej Góry – Zawoja Markowa – przysiółek jednej z najrozleglejszych beskidzkich wsi.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,30 godz., dystans ok. 17 km, różnica wzniesień ok.
1070 m. 29 pkt. GOT, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście
po opadach deszczu), w dużej części trasa narażona na powiewy silnego wiatru, trasa
wybitnie atrakcyjna widokowo i przyrodniczo, atrakcyjna historycznie – niemal w całości
przebiega przez tereny Babiogórskiego P.N.
Dzień III
Zawoja Barańcowa – wizyta w nowoczesnym Muzeum Babiogórskiego P.N. – Zawoja
Czatoża – Gruba Jodła – do dziś przetrwał jedynie jej pień, ale jest to niezwykłe
świadectwo potęgi Karpackiej Puszczy – Fickowe Rozstaje – Mędralowa (1169 m
n.p.m.) – ważny zwornik grzbietów, niegdyś miejsce słynące z wypasu owiec – widokowa
Hala Kamińskiego – pożegnalna okazja podziwiania panoram masywu Babiej Góry
i bezkresu otaczających go grzbietów – Kolisty Groń (1114 m n.p.m.) – Zawoja Czatoża.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5 godz., dystans ok. 15 km, różnica wzniesień ok.
780 m. 22 pkt. GOT, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po
opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo i przyrodniczo – niemal w całości
przebiega w otulinie Babiogórskiego P.N.
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CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

20
sierpnia

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – 15 zł (bilety normalne), 10 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: ZAWOJA lub okolice

WIELKI ŁUK WARTY –
KAJAKIEM MIĘDZY SKAŁY

SPŁYW KAJAKOWY
PRZEŁOMEM WARTY,
ZAŁĘCZAŃSKI PARK
KRAJOBRAZOWY

Jedna z najpopularniejszych tras kajakowych Regionu Łódzkiego, przełom Warty przez
skały Jury Wieluńskiej, to wizyta w jednym z najstarszych parków krajobrazowych
w Polsce, możliwość obcowania z wodami trzeciej co do wielkości rzeki kraju,
a także okazja do uczestnictwa w spływie niezakłócanym przeszkodami terenowymi
zmuszającymi do przenoszenia kajaka.
PROGRAM IMPREZY
Lisowice – Stara Wieś – Załęcze Wielkie – Kepowizna – Przywóz
Trasa kajakowa – czas spływu ok. 6,30 godz., dystans ok. 24 km, trasa wiedzie
terenami leśnymi, fragmentem tzw. Załęczańskim Łukiem Warty gdzie pejzaż brzegów
urozmaicają wapienne ostańce skalne, trasa w całości na terenie Załęczańskiego P.K.
CENA: 

89 zł
dla członków PTTK  84 zł
WYJAZD: godz. 6:00

2-4
września

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 55 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Posiadacze Karty Łodzianina 10 % rabatu

Z GŁOWĄ W OBŁOKACH,
CZYLI MASYW ŚNIEŻNIKA
Z KAŻDEJ STRONY

IGLICZNA (845 m
n.p.m.), CZARNA
GÓRA (1205 m n.p.m.),
SCIEŻKA W OBŁOKACH
(CZECHY), ŚNIEŻNIK
(1426 m n.p.m.),
WODOSPAD WILCZKI,
BORÓWKOWA (900 m
n.p.m.)

Wędrówka pozwalająca poznać masyw „Dachu Kotliny Kłodzkiej” z każdej strony – nie
wyłączając tej najbardziej tajemniczej – czeskiej. Tam właśnie nie tylko marzyciele będą
mogli powędrować z głową w chmurach wyjątkową ścieżką widokową. Uzupełnieniem
atrakcji będzie spacer grzbietem Gór Złotych ze zdobyciem kulminacji – Borówkowej,
zwieńczonej kamienną wieżą widokową, a także spacerem po zabytkowym Złotym
Stoku.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Igliczna (845 m n.p.m.) – szczyt zwieńczony niewielkim barokowym sanktuarium
maryjnym – jednym z najważniejszych na Ziemi Kłodzkiej – Schronisko PTTK Igliczna
– Czarna Góra (1205 m n.p.m.) – jeden z największych kompleksów narciarskich
w Sudetach, w okresie letnim jego atrakcję stanowi wieża widokowa z panoramą na
niemal całe Sudety – Wilczyniec (877 m n.p. m.) – zejście długim, rzadko uczęszczanym
grzbietem; jednym z ramion rozłogu koncentrującego się w masywie Śnieżnika – Przeł.
Pod Chłopkiem – Stronie Śląskie Wieś.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5 godz., dystans ok. 12,5 km, różnica wzniesień ok.
600 m, 21 pkt. GOT, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po
opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo i przyrodniczo – w dużej części
przebiega na terenie Śnieżnickiego P.K.
Dzień II
Veleka Morawa – czeski kurort narciarski u podnóża Śnieżnika – „Ścieżka w obłokach”
– wyjątkowa trasa widokowa pozwalająca podziwiać panoramę Masywu Śnieżka
i okolicznych grzbietów z niezwykłej perspektywy – Susina (1321 m n.p.m.) – masyw
ufortyfikowany, czeska linia betonowych umocnień stawianych tuż przed wybuchem II
wojny św. – Pomnik Słonia – jeden z symboli najwyższego masywu Kotliny Kłodzkiej,
tuż pod jego szczytem – Śnieżnik (1426 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Kotliny Kłodzkiej,
jesień 2022 to czas gdy ukończona powinna być już budowa nowej wieży widokowej na
jej szczycie – schronisko PTTK Na Śnieżniku – jeden ze starszych tego typu obiektów
w Kotlinie Kłodzkiej, miejsce zasłużonego wytchnienia po wędrówce – Międzygórze
– jedna ze stolic turystyki górskiej Sudetów, urokliwy górski kurort przycupnięty
w głębokiej górskiej dolinie – Wodospad Wilczki – jeden z najwyższych wodospadów
w Sudetach, imponujące kaskady spadające z 17 metrowej skały.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 7,30 godz., dystans ok. 22 km, różnica wzniesień ok.
1050 m, 33 pkt. GOT, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po
opadach deszczu), trasa wybitnie atrakcyjna widokowo i przyrodniczo – niemal w całości
przebiega w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym po polskiej i czeskiej stronie granicy,
spacer Ścieżką w Obłokach związany jest z bardzo dużą ekspozycją na przestrzeń.
Dzień III
Przełęcz Lądecka (665 m n.p.m.) – jedna z ważniejszych przepraw przez główny grzbiet
Gór Złotych – Borówkowa (900 m n.p.m.) – zwieńczona zabytkową czeską kamienną
wieżą widokową, dawne miejsce spotkań polskiej i czechosłowackiej opozycji
antykomunistycznej – Jawornik Wlk. (872 m n.p.m.) – jeden z głównych szczytów
Gór Złotych, od niedawna udostępniony szlakami turystycznymi i zwieńczony wieżą
widokową – Krzyżnik (540 m n.p.m.) – Złoty Stok – tym razem bez zwiedzania kopalni,
ale jeśli tylko czas pozwoli z krótkim spacerem po zabytkowym górniczym mieście.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 5 godz., dystans ok. 15 km, różnica wzniesień ok.
600 m, 20 pkt. GOT, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po
opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo (dwie wieże widokowe, śródleśne
polany) i przyrodniczo, wybitnie atrakcyjna historycznie.
85

dla aktywnych

CENA: 

556 zł
dla członków PTTK 541 zł
WYJAZD: godz. 6:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 45 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).
Nocleg: okolice STRONIA ŚLĄSKIEGO

WIELKOPOLSKI PARK
NARODOWY PEŁEN
NIESPODZIANEK

18
września
(niedziela)

WIELKOPOLSKI
PARK NARODOWY,
PRZEZJAD DREZYNAMI
W MOSINIE

Zapraszamy do jednego z mniejszych parków narodowych w naszym kraju, pełnego
różnorodnych atrakcji przyrody ożywionej i nieożywionej – będziemy je poznawać
w czasie przejażdżki drezynami i podczas wizyty w parkowym muzeum.
PROGRAM IMPREZY
Mosina – przejazd drezynami wzdłuż Obszaru Ochrony Ścisłej Jezioro Budzyńskie –
obszar niedostępny żadną inna drogą! – czas wycieczki ok. 1 godz., drezyny o napędzie
ręcznym lub nożnym, napędzamy je własnymi siłami w kilkuosobowych zespołach –
pieszy spacer na trasie Mosina – Osowa Góra (132 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie
na terenie W.P.N. – wieża widokowa – OOŚ Jezioro Kociołek – Sarnie Doły – OOŚ Jezioro
Skrzynka – Jezioro Góreckie z punktem widokowym na Wyspę Zamkową z ruinami
zamku Klaudyny Potockiej – Jeziory (Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego) –
głaz leśników – OOŚ Pojniki – Puszczykowo.
Czas trwania wędrówki – ok. 4 godziny, dystans do przejścia – ok. 13 km, charakterystyka
trasy – bez większych trudności terenowych, trasa leśna, teren o wyraźnej rzeźbie
polodowcowej – pagórkowaty z licznymi jeziorami rynnowymi.
CENA: 

124 zł
dla członków PTTK 119 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 25 zł (zarówno bilety normalne jak i ulgowe).

WYJAZD: godz. 6:00

1-2
października

ŚCIANY, SKAŁY I JASKINIE CZYLI
NAJPIĘKNIEJSZE DOLINKI JURY
KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKIEJ

REZERWAT GÓRA
ZBORÓW, SKAŁKI
RZĘDKOWICKIE,
DOLINKI
PODKRAKOWSKIE,
JASKINIA
NIETOPERZOWA

Kwintesencja Jury Krakowsko-Częstochowskiej – wędrówka ścieżkami meandrującymi
między skalnymi ostańcami, fascynujące wnętrza jurajskich jaskiń i górujące nad okolicą
majestatyczne ruiny zamków ze Szlaku Orlich Gniazd. Zwieńczeniem wycieczki będzie
wędrówka głęboko wciętymi dolinami jurajskimi leżącymi na bezpośrednim przedpolu
Krakowa.
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PROGRAM IMPREZY
Dzień I
Rzędkowice – Rzędkowickie Skały – jedno z najcenniejszych i najpiękniejszych
skupisk wychodni skalnych na skalę całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Centrum
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury – solidny łyk wiedzy przekazany
w nowoczesny i przystępny sposób – Rezerwat Góra Zborów – kolejna z ikon jurajskiego
krajobrazu pełnego białych ścian wapiennych ostańców i bezdennych czeluści jaskiń –
Zamek Morsko – jedna z warowni Szlaku Orlich Gniazd – Okiennik Wielki – wyjątkowa
skała z oknem, częsty motyw folderów i pocztówek z tego terenu.
Czas trwania wędrówki ok. 5 godziny, dystans ok. 13,5 km, charakterystyka trasy – bez
większych długich stromizn, trasa o wybitnych walorach historycznych i przyrodniczych
i znacznych walorach widokowych, trasa w całości na terenie P. K. Orlich Gniazd.
Dzień II
Sąspów – Grodzisko (513 m n.p.m.) – uznawany za jeden z najwyższych punktów Jury,
znakomity punkt widokowy na okolicę, ale i… Beskidy – Jaskinia Nietoperzowa – choć
położona poza terem parku, ma wiele do zaoferowania miłośnikom przyrody (wszak
nazwa zobowiązuje) i najdawniejszej historii (nie my pierwsi będziemy stąpać po jej
korytarzach 😊) – Dolina Będkowska – Dolina Kobylańska – Wąwóz Bolechowicki –
malownicze kręte doliny jurajskich potoków.
Czas trwania wędrówki ok. 5 godzin, dystans ok. 15 km, trasa częściowo utwardzoną
drogą, wystąpią także fragmenty terenowe (mogą być błotniste i śliskie po opadach
deszczu), trasa wybitnie atrakcyjna historycznie, widokowo i przyrodniczo, w trakcie
także około godzinna wizyta w jaskini (wyposażonej w sztuczne oświetlenie), trasa
w całości na terenie P.K. Dolinki Podkrakowskie.
CENA: 

328 zł
dla członków PTTK  318 zł
WYJAZD:

godz. 6:00

13-16
października

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 42 zł (bilety normalne), 37 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice JERZMANOWIC

NIE TYLKO BIESZCZADY
W BARWACH JESIENI

BESKID NISKI –
KOMAŃCZA, TOKARNIA
(778 m n.p.m.), WISŁOK
WIELKI, BIESZCZADY
– BIESZCZADZKI PARK
NARODOWY, POŁONINA
WETLIŃSKA (1255
m n.p.m.), JEZIORKA
DUSZATYŃSKIE

Kolejna odsłona bieszczadzkiej włóczęgi w barwach płonących czerwienią liści
bukowych. Tym razem mariaż z Beskidem Niskim w jego „bieszczadzkiej wersji” – szansa
poznania niewysokich grzbietów opadających do głębokiej Doliny Osławy, możliwość
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zdobycia owianej złą legenda Chryszczatej z jej wizytówką pod postacią osuwiskowych
Jeziorek Duszatyńskich, a na dokładkę wędrówka widokowymi grzbietami najwyższych
partii polskich Bieszczadów pod postacią Masywu Smereka i Połoniny Wetlińskiej.
PROGRAM IMPREZY

Dzień I
Wola Piotrowa – niezwykła osada wśród gór, która swe nowe życie zawdzięcza
powojennej kolonizacji wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego – Tokarnia (778
m n.p.m.) – słynąca z widoków kulminacja Pasma Bukowicy – Ostry Wierszek (708
m n.p.m.) – fragment beskidzkiej przygody okraszony widokami z „połoninek nad
Rzepedzią” – Warchołowski Wierch (682 m n.p.m.) – łagodne zejście do ukrytej
w dolinie starej, typowo wiejskiej części Rzepedzi (zabytkowa drewniana cerkiew
p.w. Św. Mikołaja, cześć wsi w pobliżu kombinatu drzewnego o charakterze osady
przemysłowej).
Łączny czas trwania wędrówki ok. 4 godz., dystans ok. 11 km, różnica wzniesień ok.
500 m, 16 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo
i przyrodniczo, atrakcyjna historycznie.
Dzień II
Turzańsk – łemkowska wioska skryta wśród gór, jej chlubą jest drewniana cerkiew p.w.
św. Michała Archanioła wpisana na Listę Świtowego Dziedzictwa UNESCO – wędrówka
odlesionym grzbietem z widokami na okoliczne wzniesienia – Suliła (759 m n.p.m.)
– początek malowniczego podejścia na kulminację masywu – cała trasa w ostępach
niemal pierwotnej Puszczy Karpackiej – Chryszczata (998 m n.p.m.) – szczyt owiany
legendami związanymi z walkami z UPA, zwieńczony masywnym obeliskiem, który
ciągle skrywa mnóstwo zagadek – Rezerwat Zwiezło i Jeziorka Duszatyńskie –
kompleks osuwiskowych jeziorek chronionych w rezerwacie – największy taki obszar
w Beskidach – Komańcza – miejscowość letniskowa na pograniczu Beskidu Niskiego
i Bieszczadów słynąca z aż dwóch drewnianych cerkwi i takiegoż kościoła katolickiego.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,30 godz., dystans ok. 21 km, różnica wzniesień ok.
900 m. 29 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa atrakcyjna widokowo
i przyrodniczo – w znacznej mierze na terenie Cieśnińsko-Wetlińskiego P.K., wybitnie
atrakcyjna historycznie.
Dzień III
Kalnica – Smerek (1222 m n.p.m.) – odosobniony wierzchołek w masywie Połoniny
Wetlińskiej, jeden z najlepszych punktów widokowych w Bieszczadach – Przeł. M.
Orłowicza (1075 m n.p.m.) – ważny węzeł szlaków, znane miejsce odpoczynku na
głównym grzbiecie połoniny – Połonina Wetlińska – jedna najpiękniejszych tras
w polskich górach, morze falujących traw przeplecione ostrymi wychodniami skalnymi
i zapierającymi dech w piersi panoramami – schronisko PTTK Chatka Puchatka – jeśli
plany budowlane się ziszczą, jedna z pierwszych okazji do wizyty w nowo wybudowanym
schronisku – Przeł. Wyżna (872 m n.p.m.) – komunikacyjna brama do pasma połonin,
miejsce symbolicznego grobu J. Harasymowicza.
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Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,00 godz., dystans ok. 14 km, różnica wzniesień ok.
950 m 24 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu z jednym bardziej wymagającym
podejściem, podłoże w przeważającej części gruntowe (może być błotniście po opadach
deszczu), trasa wybitnie atrakcyjna widokowo i przyrodniczo – w całości na terenie
Bieszczadzkiego P.N., atrakcyjna historycznie.
Dzień IV
Komańcza Letnisko – schronisko Podkowiata (w jednej z dawnych willi letniskowych
z okresu międzywojennego) – drewniany klasztor ss. Nazaretanek – miejsce
internowania bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajduje się tu m.in. Izba Pamięci
Jemu poświęcona – Wahalowski Wierch (666 m n.p.m.) – początek wędrówki plątaniną
odlesionych grzbietów Beskidu Niskiego – Jasienina (663 m n.p.m.) – Hora (585 m
n.p.m.) – doskonałe punkty widokowe na Dolinę Wisłoka, okalające ją wzniesienia,
a nawet fragment… Hawajów! – Wisłok Wielki – niegdyś stolica samozwańczej republiki
łemkowskiej, dziś o jego świetności przypomina okazała drewniana cerkiew.
Łączny czas trwania wędrówki ok. 4 godz., dystans ok. 11 km, różnica wzniesień ok.
350 m, 15 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej części
gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna widokowo
i przyrodniczo, wybitnie atrakcyjna historycznie.
CENA: 

776 zł
dla członków PTTK  756 zł
WYJAZD:

19
listopada

godz. 6:00

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 15 zł (bilety normalne), 10 zł (bilety ulgowe).
Nocleg: okolice RZEPEDZI

W LESIE LISTOPADOWYM
Z DUDAMI I SKAŁAMI W TLE

SZYDŁOWIEC, ALTANA
(408 m n.p.m.),
REZERWAT SKAŁKI
POD NIEKŁANIEM

Wędrówka szlakami mazowieckiego fragmentu Gór Świętokrzyskich (brzmi
niedorzecznie, a to całkowita prawda). Zdobędziemy najwyższy szczyt województwa
mazowieckiego, odwiedzimy tajemniczy rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem”
porównywany ze względu na krajobraz do Gór Stołowych, spędzimy też niemal cały
dzień w lasach Garbu Gielniowskiego Wyżyny Kieleckiej. Okrasą wycieczki będzie
wizyta w najważniejszym w kraju Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
w Szydłowcu.
PROGRAM IMPREZY
Szydłowiec – krótki spacer po zabytkowym mieście, wizyta w Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w renesansowym zamku stojącym na sztucznej wyspie
– przejazd do Huciska – Altana (408 m n.p.m.) – najwyższy szczyt województwa
mazowieckiego – Rezerwat Ciechostowice – chroni m.in. naturalnie występujące
modrzewie – Rędocin – Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem – uznawany za
najpiękniejszy rezerwat przyrody nieożywionej na Ziemi Świętokrzyskiej – ponad 1 km
wychodni skalnych fantazyjnie umodelowanych przez wiatr i wodę – Niekłań Wielki.
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Łączny czas trwania wędrówki ok. 6,30 godz., dystans ok. 17 km, różnica wzniesień
ok. 210 m, 19 pkt. GOT, trasa o zróżnicowanym profilu, podłoże w przeważającej
części gruntowe (może być błotniście po opadach deszczu), trasa bardzo atrakcyjna
przyrodniczo, wybitnie atrakcyjna historycznie.
CENA: 

104 zł
dla członków PTTK  99 zł

UWAGI:
Cena podstawowa nie zawiera opłat za wstępy i za spływ
kajakowy – około 20 zł (bilety normalne), 15 zł (bilety ulgowe).

WYJAZD: godz. 6:00

ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁAMACZE
JĘZYKA I ZWIEDZANIE JASKINI
W XIX-WIECZNYM STYLU
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

10
grudnia

JAŹWINA (361 m
n.p.m.), KIEŁKI (452
m n.p.m.), JASKINIA
ZBÓJECKA

Zwieńczenie sezonu w rzadko odwiedzanych południowo-wschodnich pasmach Gór
Świętokrzyskich. Poza nadzieją na pierwszy zimowy spacer można liczyć na widokowe
polany, „Beskidy w miniaturze” w Paśmie Orłowińskim, a także na swoistą podróż
w czasie pod postacią zwiedzania Jaskini Zbójeckiej i Wąwozu Dule w blasku pochodni.
PROGRAM IMPREZY
Ociesęki – Jaźwina (361 m n.p.m.) – Igrzyczna (385 m n.p.m.) – włóczęga częściowo
odlesionymi grzbietami wschodnich rubieży Gór Świętokrzyskich – Nowa Huta –
Łapigrosz – Zamczysko (422 m n.p.m.) – Kiełki (452 m n.p.m.) – śmiało urzeźbione
grzbiety lesistego Pasma Orłowińskiego – Sędek – przejazd do Łagowa – spacer w blasku
pochodni po Wąwozie Dule i Jaskini Zbójeckiej – drugiej co do wielkości w Górach
Świętokrzyskich po słynnym Raju.
Czas wędrówki ok. 5 godzin (+ zwiedzanie obiektów), dystans ok. 16 km, różnica wzniesień
ok. 380 m, 20 pkt GOT, charakterystyka trasy – podłoże gruntowe w kilku miejscach
skaliste (po opadach może być śliskie), wnętrze jaskini nieoświetlone, płaskie, trasa
bez większych stromizn i dłuższych podejść, trasa atrakcyjna widokowo, przyrodniczo
i historycznie.
ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI FRAGMENT WĘDRÓWKI PO ZMROKU
SUGERUJEMY ZABRANIE LATAREK
CENA: 

104 zł
99 zł

dla członków PTTK 

UWAGI:
Nie przewiduje się dodatkowych opłat za wstępy.

WYJAZD: godz. 6:00
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OFERTA PTTK PABIANICE – wczasy
19 – 26 marca 2022 r.

USTROŃ

(8 dni)

WCZASY ZDROWOTNE W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
Zapraszamy Państwa do sanatorium – Ośrodka Magnolia, położonego w malowniczej
części Beskidu Śląskiego, jakim jest Ustroń. Sanatorium zapewnia bardzo dobre
warunki pobytu i profesjonalną bazę leczniczą, w której wykonują zabiegi w ramach
balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, termoterapii, fizykoterapii, inhalacji oraz
masaży.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• 7 x nocleg w pokoju 2-osobowym
• pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 1 x wizyta lekarska i zlecenie zabiegów
• 10 x zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza
• 1 x wieczorek powitalny przy lampce wina
• 1 x wycieczka piesza po okolicy
• 1 x animacje popołudniowe (do uzgodnienia)
• 1 x kolacja grillowa
• 1 x seans w jaskini solnej
• ubezpieczenie NNW
• opieka pilota
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa (płatne u pilota)
• Dopłata do pokoju 1-os. 30 zł/doba
• Wycieczki fakultatywne
Uwagi dodatkowe:
• Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem

Cena: 1 386 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 15.01.2022 r.

4%
30 zł

Zniżek nie łączymy.
Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
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29.04 – 5.05.2022 r.

BUSKO ZDRÓJ

(7 dni)

POBYT PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNY
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. Siarka to „złote bogactwo” BuskaZdroju, które ma zbawienny wpływ na nasz organizm, bowiem wchodzi w skład
wszystkich tkanek. Substancje w nim zawarte wspomagają terapię wielu schorzeń:
ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych, neurologicznych,
dermatologicznych.
Hotel Gromada*** jest pięknie położony 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 . Hotel oferuje bogaty wachlarz zabiegów
z zakresu balneoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii indywidualnej, który
pomoże przy schorzeniach narządu ruchu, problemach reumatycznych oraz skórnych.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• nocleg w pokojach 2-osobowych z łazienkami z prysznicem
• całodzienne wyżywienie(śniadanie, obiad, kolacja - posiłki serwowane)
• konsultacja lekarska
• 10 zabiegów rehabilitacyjnych (3 zabiegi podstawowe + 7 zabiegów uzupełniających)*
• 1 x kolacja regionalna z kociołkiem świętokrzyskim i lampka wina
• wieczorek taneczny lub koncert
• 1 x zajęcia z podstaw chodzenia z kijkami do Nordic Walking
• korzystanie z wypożyczalni rowerów oraz kijów do Nordic Walking, leżaków
• bezpłatny wstęp na koncerty Buskiej Orkiestry Zdrojowej organizowane przez BSCK
• ubezpieczenie NNW
• opiekę pilota
* zabiegi podstawowe: kąpiel siarczkowa, fasony siarczkowe, kąpiel borowinowa,
kąpiel jodowo-bromowa, ćwiczenia z terapeutą, masaż klasyczny 20, hydrojet.
Zabiegi uzupełniające: kąpiel ozonowa sucha, kąpiel kwasowęglowa sucha, plastry
borowinowe (wybrana okolica), masaż wirowy kończyn dolnych, masaż wirowy kończyn
górnych z solanką, gimnastyka na przyrządach, gimnastyka w UGUL, magnetronik,
jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Traberta, tens,
galwanizacja, ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia miejscowa, laseroterapia (laser
wysokoenergetyczny), masaż limfatyczny uciskowy, aquavibron).
Zabiegi wykonywane od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych).
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• opłaty uzdrowiskowej – 3,70 za dzień/osoba/cena z 2021 r.
• dopłaty do pobytu w pokoju 1-osobowym 10 zł/doba
• dopłaty do pobytu w pokoju de LUXE 10 zł/osoba/ doba
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Cena: 1 750 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 15.02.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
30 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

15 – 22.05.2022 r.

NIECHORZE

(8 dni)

POBYT Z ZABIEGAMI
Dworek Prawdzic położony jest w centrum Niechorza w otoczeniu zieleni, niecałe 20
m od plaży i posiada własne, bezpośrednie zejście na plażę. Pokoje wyposażone są
w toalety, prysznic, telewizję i radio, lodówkę oraz sprzęt plażowy. W pochmurne dni
mogą Państwo skorzystać z kompleksu basenowego, w którego skład wchodzi basen,
jacuzzi oraz sala fitness.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• noclegi w pokojach 2-osobowych
• wyżywienie 3 x dziennie
• wieczór z akordeonem
• porada medyczna z rehabilitantem
• 8 zabiegów w MEDICAL SPA (od poniedziałku do czwartku)
• korzystanie z kompleksu basenowego
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• dopłata do pokoju 1-osobowego 100 zł/pobyt
• opłata klimatyczna – 2,50 zł za dzień/osobę
• pobyt psa – dopłata 20 zł/ dobę
• wypożyczenie rowerów – 29 zł/12 h
Uwaga:
• Pobyt zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
• Możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking.
* Zabiegi SPA w pakiecie 4 dni zabiegowe: borowina (plaster), Lampa Solux,
inhalacja, magnetronik, ultradźwięki, masaż Aquavibron, masaż limfatyczny BOA,
masaż relaksujący BOA, masaż na materacu SHIATSU, masaż membranowy AQUAI,
gimnastyka w wodzie AQUA AEROBIK, zajęcia rekreacyjne – FITNESS, spacer z kijkami
Nordic Walking.
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Cena: 1 625 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 21.02.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
40 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

30.05 – 9.06.2022 r.

POBIEROWO

(11 dni)

WCZASY REHABILITACYJNE LUB WYPOCZYNKOWE
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 przeznaczony jest
dla gości poszukujących wytchnienia od codzienności, wśród przyrody i przyjaznej
atmosfery. Położony w odległości ok. 400 m od morza. Goście preferujący aktywny
wypoczynek znajdą na terenie obiektu basen o powierzchni 128m?, saunę, grotę solną
oraz siłownię. Dla najmłodszych gości jest duży i bezpieczny plac zabaw oraz dwa kąciki
zabaw wewnątrz budynku.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• nocleg w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w pokojach TV,
czajnik, szklanki, parawan)
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja)
• konsultacja z rehabilitantem
• zabiegi lecznicze 2 x dziennie (dni robocze)
• korzystanie z krytego basenu, sauny, łaźni, sali fitness
• 1 x wieczorek taneczny
• 1 x grill (zamiast obiadokolacji)
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• dopłata do pokoju 1 – osobowego 150 zł/pobyt
• opłata klimatyczna we własnym zakresie
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Cena: 2 195 zł/osoba

Cena bez zabiegów: 2 080 zł/osoba

Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 15.03.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
50 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

17 – 27.06.2022 r.

ŁEBA

(11 dni)

TURNUS WYPOCZYNKOWY
Łeba to miasto, w którym nie można się nudzić. Latem czeka tu nas mnóstwo atrakcji:
wycieczki kutrem po morzu, wyprawy po morskie ryby, rejsy po jeziorze Łebsko,
zwiedzić Kluki i Słowiński Park Narodowy z pięknymi wydmami ruchomymi.
Ośrodek wypoczynkowy FREGATA znajduje się w pobliżu lasu (ok. 100 m) oraz plaży
(ok. 300 m).
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie z bufetem szwedzkim, obiad z deserem serwowany
do stolika, kolacja częściowo w formie bufetu szwedzkiego, częściowo serwowana do
stolika) – forma wydawania posiłków może ulec zmianie w zależności od sytuacji
epidemiologicznej
• suchy prowiant w dniu wyjazdu
• noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym Fregata (pokoje 2-, 3 -, 4-osobowe ) z pełnym
węzłem sanitarnym, telewizorem i balkonem, pokoje wyposażone w ręczniki
• wieczorek taneczny z kawą/herbatą i ciastem oraz muzyką /1 porcja / osobę/
• ognisko z pieczeniem kiełbasy
• korzystanie ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń / kawiarnia/ i boisk
sportowych znajdujących się na terenie Ośrodka
• ubezpieczenie NNW
• opieka pilota
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• dopłata do pokoju 1-osobowego 40 zł/doba
• opłata klimatyczna we własnym zakresie
Uwaga:
• Pobyt rozpoczynamy obiadem w Łebie, a kończymy śniadaniem.
• Bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic Walking, leżaka, parawanu, krzesełka (ilość ograniczona).

Cena: 1 930 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 30.03.2022 r.
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4%
45 zł
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Zniżek nie łączymy.

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

23 – 31.07.2022 r.
(9 dni)

ŁAZY

TURNUS WYPOCZYNKOWY
CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU FALA 1 to nowoczesny kompleks rekreacyjnowypoczynkowy położony zaledwie 250 m od morza, na mierzei oddzielającej Jezioro
Jamno od Morza Bałtyckiego. Czysta , szeroka plaża, doskonałe warunki do uprawiania
sportów wodnych, ścieżki spacerowe, drogi rowerowe, stanowiska do połowu ryb
na Jeziorze Jamno oraz malownicze trasy wycieczkowe to niewątpliwe atuty, które
zapewniają doskonały i pełen atrakcji wypoczynek. To wymarzone miejsce na wczasy
rodzinne i pobyty rekreacyjne. Niewątpliwym atutem kompleksu jest 3 hektarowy
ogrodzony, zielony teren na którym znajduje się bogata baza rekreacyjno -sportowa
– boiska do gier w piłkę nożną oraz siatkówkę plażową - place zabaw dla dzieci,
wypożyczalnia rowerów, zadaszony grill, miejsce na ognisko, siłownia, gabinety odnowy
biologicznej, Nordic Walking oraz program odnowy biologicznej, kort tenisowy.
Część hotelowa kompleksu to 5 jednopiętrowych pawilonów, w których znajdują się
wygodne pokoje 2-osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełne węzły sanitarne oraz
balkony lub tarasy, czajnik elektryczny, telewizor, meble ogrodowe, parawan.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• noclegi w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
• wyżywienie 3 x dziennie /śniadania w bufecie zimnym i gorącym, dwudaniowy
serwowany obiad z deserem, kolacja w bufecie zimnym i gorącym, podczas posiłków
napoje zimne i gorące bez ograniczeń/
• suchy prowiant w dniu wyjazdu
• uroczysta kolacja przy muzyce tanecznej (DJ), organizacja dyskoteki grillowoogniskowej z potrawami grillowymi przy muzyce prowadzonej przez DJ
• dostęp do boisk i sprzętu sportowego (w tym siłownia, tenis stołowy, bilard, kijki do
Nordic-Walking, sala zabaw dla dzieci)
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• dopłata do pobytu w pokoju 1-osobowym 80 zł/pobyt
• opłata klimatyczna we własnym zakresie ok. 2,50 zł/os./dziennie
Uwaga:
• pobyt rozpoczynamy kolacją, a kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu

Cena: 1 687 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 15.04.2022 r.
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Zniżek nie łączymy.

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

21 – 30.08.2022 r.

BUSKO ZDRÓJ

(10 dni)

POBYT PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNY
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. Siarka to „złote bogactwo” BuskaZdroju, które ma zbawienny wpływ na nasz organizm, bowiem wchodzi w skład
wszystkich tkanek. Substancje w nim zawarte wspomagają terapię wielu schorzeń:
ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych, neurologicznych,
dermatologicznych.
Hotel Gromada*** jest pięknie położony 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 . Hotel oferuje bogaty wachlarz zabiegów
z zakresu balneoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii indywidualnej, który
pomoże przy schorzeniach narządu ruchu, problemach reumatycznych oraz skórnych.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• nocleg w pokojach 2-osobowych z łazienkami z prysznicem
• całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja - posiłki serwowane)
• konsultacja lekarska
• 15 zabiegów rehabilitacyjnych (5 zabiegów podstawowych + 10 zabiegów
uzupełniających)*
• 1 x kolacja regionalna z kociołkiem świętokrzyskim i lampka wina
• wieczorek taneczny lub koncert
• 1 x zajęcia z podstaw chodzenia z kijkami do Nordic Walking
• korzystanie z wypożyczalni rowerów oraz kijów do Nordic Walking, leżaków
• bezpłatny wstęp na koncerty Buskiej Orkiestry Zdrojowej organizowane przez BSCK
• ubezpieczenie NNW
• opieka pilota
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• opłaty uzdrowiskowej – 3,70 za dzień/osoba /cena z 2021 r./
• dopłaty do pobytu w pokoju 1-osobowym 10 zł/ doba
• dopłaty do pobytu w pokoju de LUXE 10 zł/osoba/ doba
* zabiegi podstawowe: kąpiel siarczkowa, fasony siarczkowe, kąpiel borowinowa,
kąpiel jodowo-bromowa, ćwiczenia z terapeutą, masaż klasyczny 20’, hydrojet.
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Zabiegi uzupełniające: kąpiel ozonowa sucha, kąpiel kwasowęglowa sucha, plastry
borowinowe (wybrana okolica), masaż wirowy kończyn dolnych, masaż wirowy kończyn
górnych z solanką, gimnastyka na przyrządach, gimnastyka w UGUL, magnetronik,
jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Traberta, tens,
galwanizacja, ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia miejscowa, laseroterapia (laser
wysokoenergetyczny), masaż limfatyczny uciskowy, aquavibron).
Zabiegi wykonywane od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych).

Cena: 2 298 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 21.02.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
45 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

22 – 31.08.2022 r.

ROWY

(10 dni)

TURNUS WYPOCZYNKOWY
Dom wczasowy „Orlik” - położony jest w samym centrum miejscowości, w bardzo
bliskiej odległości od morza. Ośrodek jest ogrodzony i oświetlony. Atrakcyjne położenie,
miła obsługa oraz dobry standard gwarantują udany wypoczynek o każdej porze roku.
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z balkonami, wraz z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką,
wyposażone w: TV cyfrowa naziemna + Internet WiFi, czajnik elektryczny wraz
z zastawą stołową, ręczniki (1 duży + 1 mały/os.), sprzęt plażowy (leżak, parawan, koc
plażowy – po 1 szt/pokój), stołówka z kuchnią domową, kącik dla dzieci, stół do tenisa
stołowego, piłkarzyki oraz gry świetlicowe, siłownia, żelazko i deska do prasowania
dostępna w recepcji, kijki Nordic-Walking do wypożyczenia w recepcji.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje – stół szwedzki)
• noclegi w pokojach 2-, 3-osobowych
• 1 x uroczysta kolacja przy muzyce mechanicznej
• korzystanie z bezprzewodowego internetu, świetlicy i siłowni
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
opłata klimatyczna
• opłaty
uzdrowiskowe – 3,70 za dzień/osoba /cena z 2021 r./
• dopłaty do pobytu w pokoju 1-osobowym 10 zł/ doba
• dopłaty do pobytu w pokoju de LUXE 10 zł/osoba/ doba

Cena: 2 075 zł/osoba
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Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 15.04.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
50 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.

03 – 14.09.2022 r.

MIELNO – UNIEŚCIE

(12 dni)

POBYT LECZNICZY

AMW „REWITA” – to idealne miejsce na wypoczynek i rewitalizację sił dla seniorów.
Ośrodek położony na mierzei, w odległości zaledwie 250 metrów od plaż Bałtyku oraz
50 metrów od Jeziora Jamno. Wspaniałe otoczenie lasów, specyficzny mikroklimat
(wyjątkowo korzystny dla alergików), sąsiedztwo rezerwatu przyrody oraz liczne
atrakcje turystyczne w okolicy.
Baza zabiegowa: światłolecznictwo, kąpiele wirowe kończyn górnych
i dolnych, hydromasaże, zabiegi laseroterapeutyczne, magnetoterapia, masaże suchemembranowe, kąpiele kwasowęglowe suche, Aquavibron, krioterapia miejscowa,
elektroterapia, ultradźwięki, inhalacje, okłady borowinowe (plastry).
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• noclegi w pokojach 1-, 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem,
sprzętem plażowym, ręcznikami, chłodziarka
• wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do
stolika)
• konsultacja z rehabilitantem
• zabiegi lecznicze 2 x dziennie (w dni robocze)
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• opłata klimatyczna – 2,50 zł za dzień/osobę
• wypożyczenie roweru – 6 zł/1h
• wypożyczenie roweru wodnego – 5 zł/0,5h, 9 zł-1h (ceny z 2021 r.)
Uwaga:
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena: 1 998 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 30.03.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
45 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
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12 – 22.09.2022 r.

ŁEBA

(11 dni)

TURNUS WYPOCZYNKOWY
Łeba to miasto, w którym nie można się nudzić. Latem czeka tu nas mnóstwo atrakcji:
wycieczki kutrem po morzu, wyprawy po morskie ryby, rejsy po jeziorze Łebsko,
zwiedzić Kluki i Słowiński Park Narodowy z pięknymi wydmami ruchomymi.
Ośrodek wypoczynkowy FREGATA znajduje się w pobliżu lasu (ok. 100 m) oraz plaży
(ok. 300 m).
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie z bufetem szwedzkim, obiad z deserem serwowany
do stolika, kolacja częściowo w formie bufetu szwedzkiego, częściowo serwowana do
stolika) – forma wydawania posiłków może ulec zmianie w zależności od sytuacji
epidemiologicznej
• suchy prowiant w dniu wyjazdu
• noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym Fregata (pokoje 2-, 3 -, 4-osobowe) z pełnym
węzłem sanitarnym, telewizorem i balkonem, pokoje wyposażone w ręczniki
• wieczorek taneczny z kawą/herbatą i ciastem oraz muzyką (1 porcja/osobę)
• ognisko z pieczeniem kiełbasy
• korzystanie ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń /kawiarnia/
i boisk sportowych znajdujących się na terenie Ośrodka
• ubezpieczenie NNW
• opieka pilota
Dodatkowe świadczenia nie objęte ceną:
• dopłata do pokoju 1-osobowego 40 zł/doba
• opłata klimatyczna we własnym zakresie
Uwaga:

• Pobyt rozpoczynamy obiadem w Łebie, a kończymy śniadaniem.
• Bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic Walking, leżaka, parawanu, krzesełka (ilość ograniczona).

Cena: 1 930 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 30.03.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
45 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
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26.09 – 2.10.2022 r.

LĄDEK ZDRÓJ

(9 dni)

POBYT LECZNICZY
Sanatorium JUBILAT - obiekt posiada wszystkie pokoje z balkonami. W pokoju
dodatkowo: telewizor, czajnik. W budynku znajduje się kompleksowa baza zabiegowa,
jadalnia oraz kawiarenka.
Świadczenia objęte ceną:
• przejazd
• 8 noclegów w pokojach 1- i 2-osobowych Premium w obiekcie „Jubilat”
o podwyższonym standardzie z łazienką (w większości pokoje 2 -osobowe)
• posiłki od kolacji do śniadania – 3 x dziennie (dieta lekkostrawna, cukrzycowa
bezpłatnie, pozostałe typu wegetariańska, wegańska, bezglutenowa za dodatkową
opłatą 15 zł/osobodzień)
• wizyta lekarska
• 12 zabiegów leczniczych wg zalecenia lekarskiego o ile nie ma przeciwskazań
medycznych (zabiegi lecznicze odbywają się również poza obiektem „Jubilat”
w zakładach przyrodoleczniczych zlokalizowanych w niedalekiej odległości,
do obiektów najdalej położonego „Stary” i „Nowy Jerzy” to odległość 500 m)
• poczęstunek w kawiarni uzdrowiskowej, do wyboru: kawa/herbata i ciasto/deser
• opieka pilota i ubezpieczenie NNW
Uwagi dodatkowe:
• Pobyt rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu.
• Dopłata do pokoju 1-osobowego 200 zł/pobyt
• Opłata klimatyczna w kwocie 4 zł/dobę płatna u pilota
• Warunkiem rozpoczęcia pobytu w zakładzie uzdrowiskowym jest :
- negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału
pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia
pobytu,
- albo zaszczepienie się osoby korzystającej ze świadczeń przeciwko COVID-19
(wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem),
- albo udokumentowane przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie nie
przekraczającym 180 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu (wymagany wypis szpitalny
lub zaświadczenie lekarskie).

Cena: 1 998 zł/osoba
Zniżka dla członków PTTK i właścicieli Karty Pabianiczanina
Zniżka dla pozostałych osób wpłacających zaliczkę do dnia 10.02.2022 r.
Zniżek nie łączymy.

4%
45 zł

Informacja! 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. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przez organizatora.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ ODDZIAŁ ŁÓDZKI PTTK
I Zasady ogólne
1. PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, zwany dalej Biurem, mający siedzibę w Łodzi przy
ul. Wigury 12a jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia
24.11.2017 wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki
województwa łódzkiego pod numerem 62.
2. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art.385 (1) KC, oraz
o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r: „Umowa o udział w imprezie turystycznej”
zwana dalej Umową, a także niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Oddział Łódzki PTTK zwane dalej Warunkami.
II Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z ofertą zawartą
w katalogu Biura oraz warunkami umowy, które są integralną częścią umowy. Podpisanie umowy
stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszych warunków, oraz zakres świadczeń
określonych w ofercie.
2. Dane osobowe zawarte w umowie podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem.
Jednakże, w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą one być przetwarzane
i wykorzystywane przez Biuro w celach marketingowych, statystycznych oraz do przesyłania
materiałów informacyjnych związanych z działalnością Łódzkiego Oddziału PTTK. W przypadku
braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach
koniecznych dla realizacji imprezy.
III Warunki płatności
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za imprezę według
następujących zasad:
a) w roku 2022 ze względów na zmienną sytuację epidemiologiczną nie będą obowiązywały
zaliczki, z wyjątkiem szczególnych przypadków, gdzie wymagany jest zakup biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów z dużym wyprzedzeniem. W takim przypadku ewentualny zwrot
wpłaconych pieniędzy uzależniony jest od lokalnych przepisów poszczególnych odwiedzanych
obiektów – szczegółowe wiadomości w Biurze Oddziału.
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. Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy (nieznacznych,
uprzedzonych powiadomieniem Uczestników z należytym wyprzedzeniem) w przypadku
zaistnienia warunków określanych jako „siła wyższa”.
6. 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.
7. 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.
8. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn
leżących po stronie uczestnika np: rezygnacja z części lub całości programu, spóźnienia się na
miejsce zbiórki, skrócenia pobytu itp.
V Ubezpieczenie
1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro są ubezpieczenie w Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, 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. Rezygnację 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. Na bazie historycznych doświadczeń biura ustala się, iż rezygnacja w terminie
do 21 dni przed wycieczką nie wiąże się z dodatkowymi kosztami (z wyjątkiem kosztów faktycznie
poniesionych przez Biuro jak np. zakup stosownych biletów wstępu zgodnych z programem
imprezy), w terminie 20 – 14 dni przed imprezą potrąceniu ulega do 50% wartości imprezy,
w terminie 13-7 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąceniu ulega do 75 % wartości imprezy,
w terminie poniżej 7 dniu potrąceniu uleć może do 100% wartości imprezy.

3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat według kryteriów podanych
w Rozdziale VI pkt 2 w ciągu 14 dni od daty rezygnacji uczestnika.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w imprezie winny być składane w formie pisemnej do
Organizatora w terminie maksimum 30 dni od daty zakończenia imprezy. Brak odpowiedzi ze
strony Organizatora w terminie przekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji oznacza
jej pozytywne rozpatrzenie.
5. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane
wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie
uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań
nie można było przewidzieć bądź uniknąć, albo siłą wyższą.
6. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w przypadkach wymienionych w pkt. 5 nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku
udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
7. Uczestnik ma prawo do odszkodowania ze strony Organizatora w przypadku niewykonania
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.

FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
ZAWARTEJ Z PTTK ODDZIAŁEM ŁÓDZKIM IM. JANA CZERASZKIEWICZA
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną
w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302 i Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie
do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza będzie
ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo PTTK Oddział Łódzki im. Jana
Czeraszkiewicza posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport
jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby
przedsiębiorstwo PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie
niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie
wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym
mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym
terminie (nie krótszym niż 2 dni robocze od daty wyjazdu), z zastrzeżeniem ewentualnych
dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone
koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym
przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może
rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny,
podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty (PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza nie przewiduje podwyższania kosztów imprez, jedyne odstępstwo mogą
stanowić koszty biletów wstępów i usług przewodników lokalnych które nie są od nas zależne).
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać
pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena,
zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła
ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach
do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują
poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną
– podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia
jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane
zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie
alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie
wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu,
podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli
organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza
turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. PTTK Oddział
Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, wykupił w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem
lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Urząd Marszałkowski w Łodzi, al.
Piłsudskiego 8, tel.42 291 98 00 e-mail: dep.sportu@lodzkie.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności
PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Z uwagi na konieczność regulowania obowiązkowych wpłat na rzecz Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego i Turystycznego Funduszu Pomocowego z każdej wpłaconej
kwoty na imprezy wielodniowe zmuszeni jesteśmy potrącać 4 zł od każdej osoby
widniejącej na umowie. Potrącenie obowiązuje także w przypadku przeniesienia
pieniędzy na inną imprezę.

