PAŁACE I DWORY NADPILICZA
Termin: 09-10-2021 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Przemysław Wieniawski
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy, godzina 8.00

Program:
Podstawinie o godz. 7:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 8.00

wyjazd z Placu Bankowego

RYKAŁY
●

zespoł pałacowy, w skład, których wchodził murowany pałac oraz dwór na początku XIX wieku
należący do Okęckich oraz zachowane budynki m.in. gorzelni i czwaroków

ŚWIDNO
●

barokowo-klasycystyczny, wzniesiony w I połowie XVIII wieku dla Stanisława Antoniego
Świdzińskiego, wojewody rawskiego, kontynuowana na początku XIX w. dla Antoniego
Świdzińskiego. Łowczego rawskiego i jego żony Urszuli Leszczyńskiej.

TOMCZYCE
●

klasycystyczny pałac wraz parkiem z XIX wieku należący do majątku rodziny Fredro Bonieckich
herbu Bończa.

ŚLEPOWOLA
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●

Zespół dworski wraz z piętrowym dworem wybudowanym w roku 1917 na polecenie Stefana
Grobickiego

GOSTOMIA
●

●
●

eklektyczny pałac zbudowany na zlecenie Teodora Jackowskiego, zbudowany na bazie dawnego
dworu Gostomskich, istniejącego w tym miejscu prawdopodobnie w XIV wieku.
najdłuższy drewniany most w Polsce osiągający długość 124 m
Młyn elektryczny i dom młynarza zbudowane około XIX / XX w.

NOWE MIASTO NAD PILICĄ
●

późnobarokowy pałac wybudowany na polecenie Franciszka Granowskiego w 1735 roku

Ok. godz. 18 / 19 powrót do Warszqwy (Plac Bankowy)
.
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: DWORY NADPILICZA 816 + imiona i nazwiska uczestników
(brak opisu może spowodować zaksięgowanie wpłaty)
.

Koszt Uczestnictwa:
107.00 zł zwykły / normalna ;

96.00 zł dla seniora / stały klientów ;

77.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
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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. .

www.horn.warszawa.pl :: PAŁACE I DWORY NADPILICZA , Strona: 3 z 3

