PAŁACE I DWORY ZIEMI
ŻUROMIŃSKIEJ
Termin: 16-03-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
Podstawinie o godz. 7:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 8.00

Wyjazd z Warszawy przejazd do Miączyna Małego

Miączyn Mały
●

Dwór skomponowany został w duchu neorenesansu. Murowany z cegły i otynkowany, posadowiony
na planie prostokąta o regularnej bryle, parterowy z piętrową częścią środkową, silnie
zryzalitowaną.

Szreńsk
●

Ruiny rycerskiego zamku wśród mokradeł. Zbudowany na planie regularnym przez Feliksa
Szreńskiego około 1526 r. Posiadał cztery wieże, mury obwodowe i fosy. W XV-XVII w. podupadł.
Zniszczony w czasie walk konfederatów barskich w XVIII w. Rozebrany przez zaborców na
początku XIX w. na budowę klasycystycznego dworu. Zachowały się pozostałości murów
przyziemia.

Kliczewo Małe
●

Dwór murowany i otynkowany, posadowiony na wydłużonym planie o nieregularnej bryle, budynek
podpiwniczony, parterowy z piętrowym narożnikiem z poddaszem przekrytym dachami dwu i
czterospadowymi o połaciach z blachy.

Chojnowo
●

Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, podpiwniczony,
parterowy, z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem dwuspadowym o połaciach pobitych
blachą.

Zielona
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●

Pałac murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, częściowo
podpiwniczony, piętrowy z poddaszem przekrytym dachem pobitym blachą. Elewacja frontowa 9
osiowa z dwoma 2 osiowymi ryzalitami skrajnymi oraz jednym 3 osiowym ryzalitem pozornym
umieszczonym centralnie.

Dworek nad Wkrą
●

Modrzewiowy dworek nad Wkrą zbudował Władysław Budzich w 1914 roku na fundamentach
pamiętających dużo wcześniejsze czasy. Jego córka, Teresa, dobudowała pawilon, w którym mieści
się obecnie pięć pokoi gościnnych. Kamienno-ceglane zabudowania gospodarcze pochodzą z XIX
wieku i dziś nie pełnią już swoich pierwotnych funkcji

Chamsk
●

Dwór został wybudowany w II połowie XIX wieku dla rodziny Chamskich - właścicieli miejscowego
majątku. Od roku 1863 posiadłość przechodzi na rzecz rodziny Bergów.

Bieżuń
●

●

zwiedzanie Muzeum Małego Miasta, znajdujące się w zabytkowy, drewnianym budynku dawnego
szpitala z przełomu XVIII i XIX w,
Murowany dwór na planie prostokąta, parterowy z poddaszem przekrytym dachem naczółkowym.
Połacie dachowe przekryte dachówką ceramiczną. Na osi elewacji dwupiętrowy ryzalit wysokością
sięgający kalenicy, zwieńczony trójkątną ścianą szczytową.

Sławęcin
●

Dwór został wybudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku. W roku 1965 został niefortunnie
rozbudowany, poprzez dodanie do korpusu głównego z prawej strony parterowej przebudówki z
przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne.

Koszt Uczestnictwa:
87.00 zł zwykły / normalna ;

79.00 zł dla seniora / stały klientów ;

65.00 zł dla dzieci

Uwagi:
. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, * bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i
przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: *
miejsce premium + 10 zł (cztery pierwsze miejsca w autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os.
(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
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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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