W MAGNACKIEJ REZYDENCJI (1
dzień)
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Poznajmy życie polskiej magnaterii. Zwiedzamy zespoły pałacowo-parkowe w Kozłówce (pałac,
wozownie) i Puławach (Domek Gotycki, Świątynia Sybilli, groty...), a także Muzeum Socrealizmu.

Program:
Ok. 7.00-8.00 Wyjazd z Warszawy
Puławy - miasto nad Wisła, ośrodek naukowy, przemysłowy i krajoznawczo-turystyczny. Nazywane
„Polskimi Atenami”, słyną z zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich
●
●

●

zespół pałacowo-parkowy Domek Gotycki i Świątynia Sybilli – w których 200 lat temu Izabela Czartoryska urządziła pierwsze
polskie muzeum
Groty – ciąg wyrobisk podziemnych pochodzących z XVIII w. włączonych przez

I. Czartoryska jako element romantyczny do parku pałacowego,
Park – położony na nadwiślańskiej skarpie z bardzo cennym drzewostanem
Kozłówka – wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Od 1903 r. siedziba ordynacji kozłowieckiej.
Turyści odwiedzają zespół pałacowo-parkowy, w którym mieście się Muzeum Zamoyskich – jedno
z najwspanialszych w Polsce muzeów rezydencjonalnych.
●

●

●
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Pałac – zbudowany w XVIII wieku , w końcu XIX i na początku XX w. przekształcony na
monumentalną siedzibę Zamoyskich.
Kaplica – wzorowana na królewskiej kaplicy w Wersalu, ze znajdująca się w niej kopią
klasycystycznego nagrobka Zofii Zamoyskiej.
Powozownia - z ekspozycją powozów
Galeria sztuki socrealizmu – z unikatową ekspozycja sztuki socrealistycznej
Reprezentacyjny barokowy ogród włoski krajobrazowy parki angielski. `
www.horn.warszawa.pl :: W MAGNACKIEJ REZYDENCJI (1 dzień) , Strona: 1 z 2

Ok. 19.00-20.00 powrót pod szkołę

Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

136.00 zł

121.00 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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