WŚRÓD MAZOWIECKICH BAGIEN
Termin: 28-08-2021 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Dorota Antkowiak
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

KOŁBIEL
●

●

Pałac z połowy XIX wieku według projektu Leonarda Markoniego wzniesiony dla hr. Józefa
Zamoyskiego.
Kościół parafialny pw. św. Trójcy, wybudowany w latach 1897–1901 według projektu Józefa Piusa
Dziekońskiego

BAGNO BOCIANOWSKIE
●

Bagno Bocianowskie kryje się rezerwat przyrody o powierzchni prawie 69 hektarów. Na jego
terenie pomiędzy gęstymi lasami znajdują się torfowiska i wydmy oraz ścieżka spacerowa
prowadząca kładką przez bagno i wśród niewielkich jeziorek powstałych po wybobyciu torfu

GOŹDZIKOWE BAGNO
●

niewielkie grzęzawisko, które zaskakuje pięknym krajobrazem i spacer kładką przez bagno

BAGNO CAŁOWANIE
●

jedno z największych torfowisk na Mazowszu oraz największe torfowisko niskie w regionie, mające
około 15 kilometrów długości i 3 kilometry szerokości; spacer ścieżką po kładkach wśród
bagien “13 błota stóp” oraz wejście na wieżę widokową

WARSZAWICE
●

drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Zbudowany został w 1756
z fundacji marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego
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NA TORFACH
●

Rezerwat faunistyczny, najdalej na północ wysunięty fragment wielkiego bagna Całowanie, którego
większość osuszono na łąki i pastwiska. W centrum rezerwatu malownicze jeziorko z wyspami,
powstałe na początku XX w. w skutek wydobycia torfu.

CELESTYNÓW
●
●

drewniany, zabytkowy budynek dworca kolejowego
dwór Radzin

Powrót do Warszqwy ok. godz. 18/19
.
Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto
firmowe.
KONTO:
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: BAGNA 796 + imiona i nazwiska uczestników
(brak opisu może spowodować zaksięgowanie wpłaty)
.

Koszt Uczestnictwa:
88.00 zł zwykły / normalna ;

79.00 zł dla seniora / stały klientów ;

66.00 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
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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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