Wycieczka

LWÓW - PRZEMYŚL - ŁAŃCUT
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A w Płocku zaprasza w dniach

29. 04 – 3. 05. 2016r. na wycieczkę krajoznawczą.
W programie zwiedzanie Lwowa z najciekawszymi zabytkami /katedry, cmentarze/.

Przemyśl /palatium z rotundą, Archikatedra rzymskokatolicka i greckokatolicka i coś jeszcze/.
Cerkiew w Radrużu /przepiękna, wpisana na listę UNESCO/. Krasiczyn – piękny zamek.
Bolestraszyce ciekawe arboretum, Ustrzyki Dolne muzeum Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. Równia /moim zdaniem najpiękniejsza cerkiew w Bieszczadach/.
Sanok skansen. Łańcut z bardzo znanym muzeum zamkowym.
Koszt:
730 zł emeryci, renciści, młodzież do lat 14-tu, członkowie PTTK naszego Oddziału
750 zł pozostali uczestnicy
Zapewniamy:
Noclegi /pokoje 2 i 3 osobowe/, wyżywienie /śniadania i obiadokolacje/, wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługę
przewodnika i pilota, ubezpieczenie oraz przewóz autobusem.
Zapisy: w Klubie Emeryta przy ul. Gałczyńskiego w poniedziałki i środy w godz. 13 – 15.30
Więcej informacji u pilota Bernarda Milewskiego tel. 608 672 465
Uwaga ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły wycieczki
W programie zwiedzanie Lwowa z katedrą rzymskokatolicką, greckokatolicką, Ormiańską, cmentarze Łyczakowski i Orląt
Lwowskich, pomnik Mickiewicza i jeszcze coś.
W Przemyślu zobaczymy palatium z absydą, Archikatedrę rzymskokatolicką, greckokatolicką i coś jeszcze.
Zwiedzimy późnorenesansowy zamek w Krasiczynie do 1689r. w rękach Krasickich, park przypałacowy z pocz. XIX w.
Będziemy w Sanoku. Zwiedzimy skansen z kulturą Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan.
W Ustrzykach Dolnych zwiedzimy muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
W Równi najpiękniejszą cerkiew w Bieszczadach.
Radruż to drewniana cerkiew starannie odrestaurowana, wpisana na listę UNESCO.
Bolestraszyce arboretum, rozległy park, wspaniały drzewostan, ponad 2000 gatunków i odmian roślin.
Łańcut zwiedzanie pałacu a w nim muzeum wnętrz, muzeum powozów /około 2000 pojazdów/, piękny park przypałacowy założony
na przełomie XVIII i XIX w.
Wyjazd z Płocka 29 kwietnia o godz. 6.oo, powrót 3 maja około godz. 21.oo.
Zapewniamy:
Przejazd autokarem, noclegi z wyżywieniem /śniadania i obiadokolacje/, wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługę przewodników i
pilota, ubezpieczenie,
Więcej informacji u pilota Bernarda Milewskiego tel. 608 672 465

