Z DUCHEM RENESANSU (1 dzień)
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Zapraszamy na wycieczkę szlakiem lubelskiego renesansu.
W programie: Janowiec - zamek Firlejów wraz ze skansenem, Kazimierz Dolny, Gołąb - unikatowa
Kaplica M.B. Loretańskiej.
Na trakcie również rejs statkiem po Wiśle.

Program:
Ok. 7.00-8.00 Wyjazd z Warszawy
Gołąb – pierwsze wzmianki, o tej wsi położonej w Dolinie Środkowej Wisły, pochodzą z 2 połowy
XII wieku.
●

●

kościół w stylu renesansu holenderskiego – sklepienie z dekoracja sztukatorską w typie kaliskolubleskim, wyposażenie wnętrza późnorenesansowe i manierystyczne,
unikatowa Kaplica M.B. Loretańskiej – prawdopodobnie pierwsza tego typu budowla na ziemiach
polskich.

Kazimierz Dolny – jedno z najstarszych miast na Lubelszczyźnie, pięknie położone u podnóża
płaskowyżu, Zabytkowe rozplanowanie urbanistyczne i renesansowa zabudowa harmonijnie
wkomponowana w urozmaicony pejzaż od wielu lat kusi artystów i turystów.
●

●

●

malownicze ruiny zamku,
kościół farny – gotycko-renesansowy, z bogato zdobionymi szczytami i sklepieniem w duchu
renesansu lubelskiego,
rynek i najciekawsze z kamienic: Braci Przybyłów, Celejowska i Gdańska,

Rejs statkiem do Janowca
Janowiec – położony na lewym brzegu Wisły, na skraju Małopolskiego Przełomu Bugu.
●
●

zamek, dwór drewniany, stodoła i dwa spichlerze,
kościół – na sklepieniu renesansowa siatka stiukowa, we wnętrzu manierystyczne nagrobki
Firlejów.
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Ok 19.00-20.00 Powrót pod szkołę

Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

141.00 zł

125.00 zł

110.00 zł

KOSZT UCZESTNICTWA:

40 i więcej

97.00 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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