PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU ZAPRASZA NA

Wycieczkę do

Warszawy

w dniach 31.05. – 03.06.2018
2018 – Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
„Rok dla Niepodległej”
31.05.2018 r. - dzień 1. Wyjazd godz. 5.00 sprzed basenu OSiR w Prudniku ul. Parkowa 4, Godz.
5.05 sprzed ZUS / LIDL, przejazd na trasie: Prudnik – Łowicz. Udział w obchodach Bożego Ciała:
godz. 10.30 msza św. w bazylice katedralnej na Starym Rynku, po mszy barwna procesja (procesja
Bożego Ciała w Łowiczu trafiła na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO),
po uroczystościach kościelnych festyn folklorystyczny, występy zespołów ludowych, warsztaty
udowego rękodzieła. Posiłek we własnym zakresie. Ok. godz. 15.00 planowany wyjazd do Warszawy,
zakwaterowanie w Hostelu Centrum Warsaw. Kolacja we własnym zakresie (w pobliżu liczne
restauracje, kawiarnie, bary) po kolacji spacer do Pałacu Kultury i Nauki – wjazd na taras widokowy
(czynny do godz. 22.00),
01 i 02.06.2018 r. - dzień 2 i 3: godz. 8.00 – 8.30 - śniadanie we własnym zakresie, od godz. 9.30
zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Muzeum Historyczne, Rynek
Starego Miasta, Barbakan, Mariensztat, Kolumna Króla Zygmunta III Wazy, Warszawska Syrenka,
Krakowskie Przedmieście , Łazienki Królewskie – jeden z najpiękniejszych tego typu zespołów w Europie,
założony w XVII przez St. Lubomirskiego. na Wodzie, Nowa Pomarańczarnia, Pomnik Fryderyka Chopina.
Od godz. 16.00 czas wolny Obiadokolacja we własnym zakresie.
03.06.2018 r. - dzień 4: godz. 8.00 – 8.30 śniadanie we własnym zakresie godz. 9.30 wykwaterowanie,
wyjazd do Wilanowa – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III , po zwiedzaniu wyjazd do Prudnika.
Planowany przyjazd do Prudnika dnia 3.06.2018 r. ok. godz. 21.00

KOSZT: 480,00 zł/os zawiera przejazd autokarem, 3 noclegi, usługę przewodnika, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów. Cena skalkulowana dla min. 46 osób, w przypadku
mniejszej ilości osób chętnych na wycieczkę koszt może wzrosnąć do kwoty 520,00 zł.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką., pierwszeństwo dla
członków Oddziału w Prudniku. Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w kwocie 150 zł do dnia
12.03.2018 r. Pozostałą kwotę za udział w wycieczce należy wpłacić do dnia 7 maja 2018 r.
w biurze przy ul. Traugutta 19 lub na konto PTTK O / Prudnik w Banku Spółdzielczym
w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001.
W przypadku rezygnacji z wycieczki wpisowe nie będzie zwracane Organizator zastrzega
sobie prawo zmiany programu, gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami od niego
niezależnymi. Proszę o zabranie dokumentu tożsamości.
cel rajdu: ●- ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego, poznawanie historii oraz walorów
krajoznawczych i turystycznych kraju, integracja środowiska turystycznego,

ZAPRASZAMY
Odpowiedzialna za organizację wycieczki Barbara Drożdżowicz
tel. 501496336

