PALMY I MALOWANE CHATY
Termin: 13-04-2019 / 14-04-2019 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy

ZALIPIE
●

●

Zalipie zwane jest wsią malarek - jej hasłem reklamowym jest "Chaty jak kwiaty". I to prawda,
Zalipie pod tym względem jest unikatową miejscowością w Polsce, wioska słynie z pięknie
malowanych chat, właśnie z motywami kwiatowymi. Ale nie tylko domy są tu wymalowane, bo i
remiza, dom parafialnym, Dom Kultury, świetlica, a nawet studnie, płoty i inne elementy małej
architektury mają misternie wymalowane kwiatowe wzory. Wymalowane są nawet dawne
ziemianki, w których przechowywano zapasy na zimę. W Zalipiu odnaleźć można około 40
malowanych domów. "Wieś malowana" robi ogromne wrażenie! To taka wielowymiarowa twórczość
ludowa.
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa z 1949 roku. Kościół jest jednonawowy i ma
niecodzienny wystrój. Zaprojektowane przez tarnowskiego malarza J.Szuszkiewicza kompozycje
kwiatowe wykonały w 1966 roku malarki pod kierunkiem F.Curyłowej.

DĘBNO
●

Zamek powstały w XV wieku, na miejscu starszego drewnianego grodziska. Ufundował go kanclerz
wielki koronny i kasztelan krakowski - Jakub Dębiński. Zamek w Dębnie uchodzi za perłę polskiej
architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś przetrwał w niemal niezmienionym stanie od
czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz duża część
efektownego wystroju architektonicznego.

BRZESKO
●

Pałac Goetzów - przepiękny, odnowiony neobarokowo-neorokokowy pałac przemysłowca Jana II
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Albina Goetza-Okocimskiego z lat 1898-1900.

LASKOWA
●

●

Dwór Michałowskich - XVII-wieczny parterowy dwór bedący cennym zabytkiem polskiej
drewnianej architektury rezydencjonalnej. jest to najstarszy zachowany dwór
drewniany w Polsce, malowniczo położony na niewielkiej górce, otoczony starymi
lipami. Najciekawsza jest tutaj stara, dworska kaplica Najświętszej Marii Panny, ozdobiona
polichromowym sufitem ze stiukami, z centralnie umieszczonym Chrystusem Błogosławiącym.
Skansen na Jędrzejowce - prywatne muzeum Krzysztofa Jędrzejek, który w pięknym ogrodzie, na
ojcowiźnie stworzył niecodzienny skansen złożony z zabytkowych drewnianych obiektów,
przedstawiających dawne życie i pracę na wsi.

ok. godz. 18.00 obiadolacja
zakwaterowanie

Dzień II
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc oclegu

LIPNICA MUROWANA
●

●

●
●

Kościół św. Szymona stojący w miejscu domu rodzinnego Szymona z Lipnicy. Szymon zasłynął jako
kaznodzieja i spowiednik.
uczestnictwo w uroczystościach Niedzieli Palmowej i konkursie na najwyższą palmę, który
orrganizowany jest 1958 r. Dotychczasowa rekordzistka miała ponad 35 m.
możliwośc uczestncytwa w jarmarku
drewniany kosciół cmentarny pw. św. Leonarda (zabytek na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO)

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

PROMOCJA! UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACI GRATIS!
Do wycieczek zakupionych do dnia 30 grudnia 2018 roku wszyscy uczestnicy
otrzymuja BEZPŁATNIE ubezieczenie kosztów rezygnacji z imprezy.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy do końca roku 2018 oraz wpłata zaliczki
100 zł od osoby. Dopłata do 100% ceny wycieczki musi nastąpić 30 dni przed wyjazdem.
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Koszt Uczestnictwa:
390.00 zł zwykły / normalna ;

350.00 zł dla seniora / stały klientów ;

290.00 zł dla dzieci

Uwagi:
. Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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