LUDOWE NUTY MAZOWSZA (1 dzień)
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Wizyta w Karolinie - w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca “Mazowsze. Spotkanie w Galerii Sztuki
Ludowej w Otrębusach oraz galerii instrumentów ludowych w Grodzisku Mazowieckim.

Program:
Ok. 8.00-9.00 Wyjazd z Warszawy

Otrębusy
●

zwiedzanie prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej.

Grodzisk Mazowiecki – miasto na Równinie Łowicko-Błońskiej, z którym związani byli m.in.: pisarz
Adolf Dygasiński, malarz Miłosz Kotarbiński (ojciec znanego filozofa-Tadeusza), założyciel
(1882r.) pierwszej w Polsce szkoły rysunku i malarstwa dla kobiet.
●

zwiedzanie Galerii Instrumentów Folkowych – jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie instrumenty
leżą w zasięgu ręki. Można zagrać na cymbałach, basach czy harmonii.

Karolin – ok. 1911 na terenie kolonii Karolin wybudowano piętrowy dom sanatoryjny dla
niezamożnych pacjentów. Był to pierwszy tego rodzaju obiekt w Polsce. Od 1949 r. obiekt ten jest
siedzibą Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
●

wizyta w siedzibie „Mazowsza”, założonego przez Tadeusza Sygetyńskiego. Niewielkie muzeum
prezentuje głównie pamiątki z tras koncertowych i stroje ludowe.

Ok. 16.00-17.00 powrót pod szkołę
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Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

128.00 zł

112.00 zł

99.00 zł

KOSZT UCZESTNICTWA:

40 i więcej

88.00 zł

Uwagi:
Cena zawiera: * Transport autokarem klasy * (Mercedes, Bova, Setra...) ze wszystkimi opłatami
drogowymi, parkingowymi itp., * Obsługa pilocka i przewodnicka na trasie wycieczki i w
zwiedzanych obiektach, * Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu * 3 – 4 miejsca
bezpłatne dla opiekunów * ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki i opiekunów Cena nie
zawiera: * Wyżywienia (możliwe zorganizowanie obiadu) w cenie 19 zł od osoby. Zgłoszenia: tel. 22
618 72 25, kom. 609 462 660, e-mail: biuro@horn.warszawa.pl
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