PAŁACE I DWORY NA PRZEDPOLU
PUSZCZY
Termin: 14-03-2020 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 8:00
Program:
Podstawinie o godz. 7:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 8.00

wyjazd z Placu Bankowego

BABSK
●

usytuowany na niewielkim wzniesieniu parterowy dwór z 1833r. , z piętrowym szerokim ryzalitem
w części środkowej , wg projektu Adama Idźikowskiego. Zarówno dwór jak i zabudowania
gospodarcze powstały w stylu klasycystycznym

CHOJNATA
●

murowany dwór o cechach klasycystycznym z II poł. XIXw. Na planie prostokąta, parterowy,
częściowo podpiwniczony,z zamieszkałym poddaszem, gankiem od frontu. Dookoła starannie
utrzymany park.

DOLECK
●

dwór pochodzący z początku XIX w. Jest on murowany w części wejściowej piętrowy, z
przylegającym parterowym skrzydłem, kryty dwuspadowym dachem, wpisany do wojewódzkego
rejestru zabytków.

LISNA
●

murowany, parterowy dwór, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, z elewacją frontową
zdobiącą ganek kolumnowy. Dwór o cechach klasycystycznych.

PAPLIN
●

neorenesansowy dwór wzniesiony w II poł. XIX w.
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TRZCINNA

●

dwór na planie prostokąta z ok. 1820r., parterowy, murowany z cegły za kamiennej podmurówce.
Otoczony cennym parkiem krajobrazowym z licznymi okazami drzew.

WOLA PEKOSZOWSKA
●

dwór z 1823r, o charakterze klasycystycznym. Budowla ceglana na planie prostokąta, dwutraktowa
z sienią na osi. Wokół dworu stary park z cennymi okazami drzew.

WĘDROGÓW
●

dwór z 1809r. W styu neoklasycystycznym, położony na wzgórzu. Murowany, wybudowany na
planie prostokąta z ryzalitem.

KAMION
●

pałac został wybudowany w latach 1917-18. Murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na
planie prostokąta, o regularnej bryle, piętrowy, podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem.

GOŁYŃ

●

dwór w duchu późnego klasycyzmu, o regularnej bryle. Otoczony parkiem krajobrazowym z II poł.
XIX w.

TUROWA WOLA
●

dwór wzniesiony na przeł. XVIII i XIX w. w stylu klasycystycznym, murowany. Był wykorzystywany
w produkcjach filmowych „Nad Niemnem”, „Pan Tadeusz”

Planowane zakończenie wycieczki ok. godz. 19.00
Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy do końca roku 2019 oraz wpłata zaliczki
100 zł od osoby. Dopłata do 100% ceny wycieczki musi nastąpić 30 dni przed wyjazdem.
Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto
firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
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numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: DWORY 687 + nazwiska uczestników
.

Koszt Uczestnictwa:
93.00 zł zwykły / normalna ;

83.00 zł dla seniora / stały klientów ;

70.00 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. .
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. .
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