Z ARCHITEKTURĄ PRZEZ WIEKI (1
dzień)
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Zapraszamy w podróż przez architekturę dawnych czasów od okresu romańskiego po współczesność.
Na trasie: Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Boguszyce, Wolbórz, Piotrków Trybunalski,
Drzewica, Inowłódz, Spała.

Program:
Ok. 8.00-8.30 Wyjazd ze szkoły
Radziejowice
●
●

Barakowo-klasycystyczny pałac otoczony parkiem krajobrazowym
Neogotycki zameczek

Rawa Mazowiecka – w przeszłości stolica ziemi rawskiej.
●

Gotycki zamek książąt mazowieckich – obecnie w ruinie

●

Klasycystyczny ratusz

●

Barokowe Kolegium Jezuitów – kształcił się w nim J. Ch. Pasek

Boguszyce
●

Drewniany kościół parafialny z 1558 –z cennym wyposażeniem wnętrza.

Wolbórz
●
●

Późnobarokowy pałac biskupów kujawskich,
Izba Muzealna im. Frycza Modrzewskiego (w Wolborzu urodził się i prawdopodobnie zmarł) –
zbiory wielotematyczne

Piotrków Trybunalski
●

Gotycki kościół św. Jakuba
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●

●

Kościół parafialny św. Jacka i św. Doroty z dekoracją późnorenesansowo-manierystyczną, wystrój
głównie rokokowy
Muzeum Okręgowe – w zamku prezentowane są m.in. wnętrza renesansowe i barokowe z XVI-XVII
w.

Drzewica
●

Ruiny późnogotycko-renesansowego zamku

Inowłódz
●

romański kościół św. Idziego

Spała
●

drewniany kościółek wzniesiony w stylu zakopiańskim

Ok. 19.00 powrót pod szkoły

Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

129.00 zł

114.00 zł

104.00 zł

KOSZT UCZESTNICTWA:

40 i więcej

91.00 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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