Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
zaprasza w dniach

22-27.07.2019
na wycieczkę krajoznawczą

Między Toruniem – Grudziądzem a Brodnicą
I dzień – 22.VII.2019 (poniedziałek)
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 6.00 z Dworca Głównego PKS stanowisko M (zbiórka 5.45).
Włocławek – gotycka katedra Wniebowzięcia NMP, kościół św. Witalisa, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
II dzień –23.VII.2019 (wtorek)
Śniadanie i wykwaterowanie.
Brześć Kujawski – gotycki kościół św. Stanisława, kościół św. Michała Archanioła, ratusz
Nieszawa – późnogotycki kościół św. Jadwigi, zespół klasztoru Franciszkanów, ratusz
Ciechocinek – tężnie, największe tego typu konstrukcje w Europie, park zdrojowy, budynek Teatru Letniego, przejazd do
Torunia.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
III dzień –24.VII.2019 (środa)
Śniadanie.
Toruń - ratusz staromiejski, gotycki kościół św. Janów, kościół pofranciszkański Wniebowzięcia NMP, kamienica „Pod
Gwiazdą”, fragmenty murów miejskich, baszty m.in. tzw. „Krzywa Wieża”, „Koński Łeb”, „Monstrancja” , bramy – Mostowa,
Żeglarska, Klasztorna, zamek krzyżacki.
Obiadokolacja, nocleg.
IV dzień –25.VII.2019 (czwartek)
Śniadanie, wykwaterowanie.
Chełmża – gotycki kościół św. Trójcy
Chełmno – kościół farny Wniebowzięcia NMP, kościół klasztorny św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, ratusz, mury
obronne i gotycka Brama Grudziądzka
Grudziądz – kościół św. Mikołaja, zespół opactwa Benedyktynek, pałac opatów, ratusz, fragmenty murów miejskich z
gotycką Bramą Wodną, zespół spichlerzy dobudowanych do murów miejskich.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
V dzień – 26.VII.2019 (piątek)
Śniadanie.
Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki, gotycki kościół parafialny
Brodnica – gotycki kościół św. Katarzyny, barokowy kościół i klasztor poreformacki, ruiny zamku krzyżackiego
Rywałd – zespól klasztornych Kapucynów
Obiadokolacja, nocleg.
VI dzień– 27.VII.2019 (sobota)
Śniadanie, wykwaterowanie.
Sierpc – Muzeum Wsi Mazowieckiej, kręcono tu „Pana Tadeusza”, „Ogniem i mieczem”
Planowany powrót do Rzeszowa ok. 21.00
Koszt

800 – przewodnicy PTTK
820 – członkowie PTTK
880 – pozostali uczestnicy

Cena obejmuje: autokar, pilota-przewodnika, przewodników miejscowych, 5 x obiadokolacja, 5 x śniadanie, 5 x nocleg,
ubezpieczenie.
Zapisy z wpłatą wpisowego: zaliczka 300 zł w momencie zgłoszenia, pozostała kwota do 08.07.2019.
płatne w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 (II piętro), tel. 17 85 367 55.
Wycieczka odbędzie się przy min. 35 uczestnikach.
Uwaga: 1. Bilety wstępu oraz przewodnicy wg programu płatne przez uczestników – ok. 90 zł
Wycieczkę poprowadzi pilot-przewodnik terenowy - Małgorzata Haspel

