SZYDŁOWIEC... I WSZYSTKO GRA
Termin: 24-03-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
godz. 6.45 Podstawienie autokaru na Placu Bankowym w Warszawie

godz. 7.00 wyjazd z Warszawy i przejazd w kierunku Szydłowca (ok. 130km)
Wyjazd z Warszawy spod Placu Bankowego od strony Galerii Porczyńskich i przejazd do Szydłowca
Szydłowiec
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Kościół Św.Zygmunta - rzymskokatolicki kościół farny będąca siedzibą parafii św. Zygmunta oraz
dekanatu szydłowieckiego Znajduje się w południowej pierzei Rynku Wielkiego. Kościół jest
orientowany, murowany z miejscowego piaskowca.
Ratusz - miejscowy ratusz, który powstał w I połowie XVII wieku, należy do jednych z
najpiękniejszych późnorenesansowych zabytków w naszym kraju. Zbudowany został na planie
prostokąta i na każdym ze swoich skrzydeł posiada niewielką wieżyczkę. Szczególne wrażenie robi
główna wieża z balkonem oraz czterema zegarami, zwróconymi w każdą stronę świata.
Zamek - gotycko-renesansowy zamek i otaczający go park. Zamek zbudował na sztucznie usypanej
wyspie Mikołaj Szydłowiecki w latach 1470-1530. Dziś budowla prezentuje się wspaniale i kryje
unikatowe Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - posiadające ok. 2 tysiące
rozmaitych eksponatów – najstarsze są kotły z końca XVI w.! Same nazwy owych przedmiotów
wprawiają w zdumienie: skrzypce diabelskie, suki biłgorajskie (archaiczny instrument smyczkowy),
burczybas, mazanki, złóbcoki czy tarapata.
Kolumna Zośki - To dawny pomnik szydłowieckiej mieszczki o imieniu Zofia - najprawdopodobniej
pierwszej napiętnowanej publicznie kobiety. Kolumna do 2004 roku była na szydłowieckim
cmentarzu, natomiast w ostatnich latach, "Zośka" powróciła na Rynek Wielki i znów przypomina o
czasach sądów miejskich, kiedy na kolumnę wsadzano kobiety, które „wstyd straciły ku
pośmiewisku ludu i zbawiennej przestrodze innych kobiet”....
Góra Trzech Krzyży - według miejscowej tradycji w XVII wieku panowała w mieście zaraza. Żeby
uchronić się przed epidemią postawiono trzy drewniane krzyże. Dziś stanowi ciekawy punkt
widokowy – widać z niej trzy najważniejsze zabytki miasta – ratusz, późnogotycki kościół i zamek.
Dom Pod Dębem - klasycystyczny budynek dawnej szkoły elementarnej wzniesiony
kosztem księżnej Anny z Zamoyskich Sapieżyny w 1819 roku, w latach 70.
Kamienice - piekne kamienice pochodzą z XIX i XX wieku, stoją w miejscu dawniejszych
murowanych renesansowych i drewnianych z podcieniami
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Synagoga Garbarska - została zbudowana w 1730 roku dla żydowskich robotników pracujących w
miejscowej garbarni oraz dla jej właścicieli - rodziny Ajzenbergów, synagoga została zdewastowana
podczas II wojny światowej. obecnie budynek jest po generalym remoncie.
Kirkut - cmentarz żydowski to rozległe lapidarium, które liczy ponad 3 tysiące
nagrobków. Zgodnie z powszechnym zwyczajem, dominującą formą żydowskiego nagrobka jest
macewa. Wygląd, wielkość i trudność wykonania macewy odzwierciedlały zamożność i pozycję
społeczną zmarłego (lub krewnych).
Kamieniołom"Pikiel" - Zwany tak od nazwiska dawnych właścicieli wyrobiska i zakładu
kamieniarskiego. Eksploatowany był co najmniej od kilkudziesięciu lat do roku 1972. Piaskowce
szydłowieckie powstały w czasie, gdy obszar ten znajdował się w strefie przybrzeżnej płytkiego
zbiornika wodnego, prawdopodobnie morza, miliony lat temu.
Kopalnia Śmiłów - Z wyrobiska kopalni wydobywany jest kamień piaskowiec, odmiana
jurajska. Złoża w tej okolicy ekspolatowane są już od kilkuset lat.
Lodownia - dawna lodownia, czyli należąca do dawnego szydłowieckiego browaru Stumpfów i
Engemanów piwnica przeznaczona do składowania słodu i piwa.

Jastrząb
●

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - To budowla pierwotnie barokowa z
1677 roku. Konsekrowany został 25 sierpnia 1931 roku przez biskupa Pawła Kubickiego .Obecny
kościół składa się z prezbiterium i zakrystii pochodzących z XVII wieku i nawy głównej z
transeptem z XX wieku.

ok. godz 18 zakończenie wycieczki (Warszawa Plac Bankowy)

Koszt Uczestnictwa:
88.00 zł zwykły / normalna ;

79.00 zł dla seniora / stały klientów ;

68.00 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.
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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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