POWITANIE WIOSNY
Termin: 23-03-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 8:00
Program:
godz. 7:45 Podstawienie autokaru na Placu Bankowym w Warszawie
.
godz. 8:00 wyjazd z Warszawy i przejazd w kierunku Puszczy Kamienieckiej (ok. 70km)
Wyjazd z Warszawy spod Placu Bankowego od strony Galerii Porczyńskich i przejazd do
Kamieńczyka
Loreto
●

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto – sanktuarium maryjne znajdujące się w
Gminie Wyszków. Jego początki związane są z zakupem majątku Zenówka przez księdza Ignacego
Kłopotowskiego w roku 1928.

Kamieńczyk
●

●

●
●

●

●

Pomnik Flisaka - usytuowany na kamieńczykowskim rynku przypomina o tym, że był to przed laty
ważny i prężny ośrodek flisacki. Mieszkało tu około czterdziestu retmanów i stu podmajstrzych.
Mieszkańcy Kamieńczyka i okolic zajmowali się latem spławianiem rzeką drewna. Pomnik flisaka,
autorstwa Elżbiety Pietras, odsłonięty został w 2002 roku.
Pomnik mogiła powstańcza - Naprzeciw domu przy ul. Piłsudskiego 58 znajdował się kiedyś
cmentarz. Dziś nie byłoby już po nim śladu, gdyby nie pomnik będący jednym z miejsc opisywanych
w niemal wszystkich trasach turystycznych prowadzących przez Kamieńczyk.
Grób rodziców Kardynała Stefana Wyszyńskiego na cmentarzu parafialnym.
Kościół - Zaprojektowany przez J.P Dziekońskiego ( wybudowany w latach 1896-1900 w miejscu
spalonego, drewnianego) Obecnie można zobaczyć drewniana dzwonnicę z 1885 roku.
Puszcza Kamieniecka - kompleks leśny na lewym brzegu Bugu naprzeciw Puszczy Białej. Jej
nazwa wzięła się od nazwy XV-wiecznego miasta Kamieniec. Jest to las głównie sosnowy i dębowy.
Niedaleko Puszczy Kamienieckiej znajdują się Lasy Miedzyńskie
Muzeum etnograficzno-Historyczne - Niewielkie powierzchniowo ale bardzo bogate w
eksponaty muzeum jest placówką prywatną. Jego twórcą, kustoszem i właścicielem jest
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wspaniały gawędziarz Henryk Słowikowski – jak sam o sobie mówi „skromny hydraulik”, dziś już
na emeryturze. Z ogromną swadą i humorem opowiada o każdym eksponacie swojej podzielonej
tematycznie kolekcji. Niemal wszystkie zgromadzone przedmioty pochodzą z samego Kamieńczyka
lub jego okolic.
●
●

ognisko z pieczeniem kiełbasek
topienie Marzanny

Uwaga! Konkurs z nagrodami na najciekawwszą Marzannę.

ok. godz 18 zakończenie wycieczki (Warszawa Plac Bankowy)

Koszt Uczestnictwa:
79.00 zł zwykły / normalna ;

72.00 zł dla seniora / stały klientów ;

59.00 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
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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