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Zapraszamy
na wycieczki krajoznawcze

TWIERDZA MODLIN I JEJ TAJEMNICE

14.09.2019

Karty historii Twierdzy Modlin są zapisane wieloma barwnymi opowieściami. Jedną z nich niewątpliwie są
dzieje Baśki Murmańskiej. Kim była Baśka? Nie kobietą, lecz … białą niedźwiedzicą, która miała nawet
okazję osobiście poznać Józefa Piłsudskiego.
Co miała wspólnego z Twierdzą? O tym na wycieczce do Twierdzy Modlin!
JABŁONNA - pałac barokowo-klasycystyczny wzniesiony dla prymasa Michała Poniatowskiego, następnym
właścicielem był książę Józef Poniatowski; w rękach Potockich do 1945r, obecnie ośrodek konferencyjny Polskiej
Akademii Nauk. Spojrzenie na pałac - spacer po parku z romantycznymi budowlami:
Domkiem Chińskim, oranżerią czy Grotą pustelnika.
TWIERDZA MODLIN - to unikatowy zabytek militarnej architektury obronnej.
Położenie Modlina na wysokim prawym brzegu Wisły - tuż przy ujściu do Narwi
pierwsi wykorzystali Szwedzi, którzy założyli obóz wojskowy w latach 1655-1656;
obóz przetrwał 5 lat, ale resztki umocnień widoczne były jeszcze na początku XIX
wieku. Walory militarne Modlina docenił Napoleon Bonaparte dając rozkaz budowy
umocnień w formie twierdzy ziemno-drewnianej i kilkoma budowlami z cegły
Trzeci etap - to lata 1832-1841, kiedy po powstaniu listopadowym Rosjanie gruntownie zmodernizowali rozbudowali
twierdzę, tworząc m,in. koszary wojskowe najdłuższe w Europie. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz
zwiedzanie obiektów: Bastiony Napoleońskie, fortyfikacje, bramy, mury obronne; opowieści o Baśce Murmańskiej;
wejście na wieżę widokową. ZAKROCZYM – kościół parafialny pw. św. Krzyża; historia Rodziny Zakroczymskiej.
Godz. 8.00 - spotkanie uczestników na Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 8.15
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 17.30 – 18.00 (w miejsce j.w.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:

118 PLN

SENIORZY: 108 PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; obsługę pilota - przewodnika na całej trasie i przewodnika
miejscowego; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; posiłek turystyczny, ubezpieczenie NNW, VAT.
*****************************************************************************************************

SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW…

15.09.2019

Tradycją ponad 30-letnią jest wrześniowa impreza Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, jedna
z największych powtarzanych cyklicznie imprez miejskich w regionie.
NIEBORÓW – pałac barokowy z pięknym parkiem – jedna z ulubionych rezydencji rodziny Radziwiłłów,

miejsce ekspozycji m.in. zbiorów majoliki z lokalnej manufaktury (pałac znany także z kultowej ekranizacji
„Akademii Pana Kleksa”). ARKADIA – wyjątkowy na skalę Polski park romantyczny z odwołującą się do
antycznych i średniowiecznych tradycji małą architekturą z charakterystycznym
„rzymskim” akweduktem nostalgiczną świątynią Diany.
SKIERNIEWICE – rynek miejski z Ratuszem z otaczającymi kamienicami i
pomnikiem-ławeczką prof. Szczepana Pieniążka; prymasowski zespół pałacowo –
parkowy (biskupów gnieźnieńskich) z okazałą bramą wjazdową i tzw. Pałacykiem
Sabadiany; imponujący dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej z 2 poł XIX;
skromny modrzewiowy dworek – miejsce zamieszkania Konstancji Gładkowskiej,
młodzieńczej miłości Fryderyka Chopina.
Podczas Święta Kwiatów możliwość zakupów na florystycznych straganach, skosztowania specjałów kuchni
regionalnej i doświadczenia żywego folkloru tej części województwa łódzkiego .
Godz. 8.30 - spotkanie uczestników na Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 8.45
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 18.30 –19.00 (w miejsce j.w. )

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:

105 PLN

SENIOR:

95 PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; obsługę pilota - przewodnika na całej trasie
i przewodnika miejscowego; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; ubezpieczenie NNW, VAT.

KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE

27.09.2019

KROŚNIEWICE – miasto pamiętające o gen. Władysławie Andersie;
obejrzenie dworu – miejsce urodzenia Wł. Andersa 11.08.1892r; zwiedzanie
Muzeum im. J.Dunin-Borkowskiego z bogatą kolekcją: meble, obrazy,
dokumenty, pamiątki rodzinne; Sale generałów Sikorskiego i Andersa.
Odrobina czasu wolnego.
KŁODAWA - zwiedzanie Kopalni Soli Kamiennej, której złoża pochodzą z
okresu permu (ok. 200 mln lat temu); jedynej czynnej kopalni soli w Polsce.
Trasa Turystyczna 600 m pod powierzchnią ziemi; zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia człowiekowi
niezapomniane wrażenia; przejście do podziemnej kaplicy św. Kingi, obejrzenie wyeksploatowanych komór
solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości
górnictwa solnego. W drodze powrotnej przerwa na posiłek – płatne we własnym zakresie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godz. 6.45 - spotkanie uczestników na Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 7.00
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 20.30 – 21.00 (w miejsce j.w. )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:
96 PLN
88 PLN – Seniorzy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpłatność zawiera: przejazd busem lub autokarem; obsługa pilota – przewodnika i przewodników
miejscowych; ubezpieczenie NNW; VAT
Cena nie zawiera: biletu wstępu do zwiedzanych obiektów 36 (U) – 48 (N)
*******************************************************************************************************

D Ę B L I N - PUŁAWY

28.09.2019

DĘBLIN położony jest u ujścia Wieprza do Wisły. Ten walor został wykorzystany w latach trzydziestych XIX wieku,
kiedy to w roku 1838 władze carskie rozpoczęły budowę twierdzy wg projektu generała Iwana Dehna (podobnie w
Warszawie, Modlinie i Brześciu). W latach 1840-1915 Dęblin nosił nazwę Iwanogród. W sierpniu 1920 z Dęblina
wyruszyła kontrofensywa wojsk polskich w kierunku Warszawy (bitwa warszawska). W 1929 roku powstało Centrum
Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Dęblinie – jest nową instytucją kultury, której oficjalne otwarcie odbyło się 8
stycznia 2016 r. Sala muzealna podzielona jest na dwie części. Pierwsza sala to wystawa stała pt. „Historia polskiej
broni przeciwlotniczej”, która urządzona jest chronologicznie, tj. od początków powstania pierwszych polskich
jednostek przeciwlotniczych, począwszy od 1919 r. daty przyjętej jako narodziny polskiej artylerii przeciwlotniczej, aż
po współczesność. Drugą część stanowi sala poświęcona jednostkom wojskowym stacjo-nującym obecnie w
Koszalinie. Istotną jest ekspozycja plenerowa, na której
prezentowany zobaczyć można sprzęt przeciwlotniczy wielkogabarytowy: rakietowy, artyleryjski, radiolokacyjny, jak również
dwa samoloty szkolno-treningowy PZL TS-11 Iskra oraz samolot
transportowy Jak-40. Samolot Jak-40 można zwiedzać wewnątrz i
zobaczyć jak podróżowały najważniejsze osoby
w państwie, prezydenci, premierzy, ministrowie, marszałkowie.
Twierdza Dęblin - spacer z pokazaniem dostępnych budowli :
Brama Lubelska Cytadeli; dosyć dobrze zachowanego Fortu II o
nazwie "Mierzwiączka". Wojskowy posiłek.
PUŁAWY - zespół pałacowo – parkowy Czartoryskich wspaniała budowla z otaczającym parkiem krajobrazowym
spojrzenie na Domek Gotycki i Świątynię Sybilli – piękną budowle w kształcie rotundy z kolumnami pierwsze
muzeum w Polsce!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Godz. 8.00 - Spotkanie uczestników NA Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 8.15
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 18.30 – 19.00 (w miejsce j.w.)
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 125 PLN

SENIORZY: 115 PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; obsługę pilota - przewodnika na całej trasie i przewodnika
miejscowego; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; posiłek turystyczny; ubezpieczenie NNW. VAT.

LEGIONOWYM SZLAKIEM

12.10.2019

LEGIONOWO – historia miasta ma początek w XIX wieku a pierwsza
nazwa to GUCIN; 3 maja 1919 oficjalnie nadano osadzie nazwę
Legionowo. Zobaczymy m.in. zabytki architektury okresu
międzywojennego – tzw. stylu dworkowym oraz zwiedzimy: Muzeum
Historyczne w Willi Bratki oraz koszary carskie – obecnie Filia „Piaski”
Muzeum Historycznego; odrobina czasu wolnego.
ZEGRZE PÓŁNOCNE – do XVII miejscowość o nazwie Zgierz; dawna
własność Strumiłło-Zgierskich, Krasińskich i od 1862 Radziwiłłów.
Zobaczymy pałac myśliwski z XIX wieku (obecnie Hotel Pałac Zegrzyński
– możliwość posiłku we własnym zakresie ) oraz forty zwane fortami "Ordon" i "Karlinek". W Zegrzu funkcjonuje
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (na bazie d. szkoły oficerskiej wojsk łączności) – zwiedzanie Sali
Tradycji. BIAŁOBRZEGI – dawne koszary oddane do użytku w 1908 roku, przeznaczone dla 2 Zegrzyńskiego
Pułku Piechoty Fortecznej, jednostki będącej częścią garnizonu fortu w Beniaminowie. W lipcu 1917r. w wyniku
tzw. kryzysu przysięgowego w koszarach zostali internowani żołnierze Legionów Polskich. Obecnie stacjonuje 9
Batalion Dowodzenia. Pomnik Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego – złożenie kwiatów BENIAMINÓW –
spojrzenie na pozostałości fortów zbudowanych przed I wojna światową; RADZYMIN – Cmentarz Poległych w
1920r; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. SULEJÓWEK – spojrzenie na willę „Milusin” - "Dar Komitetu
Żołnierza Polskiego" dla Józefa Piłsudskiego; dom rodzinny i miejsce pracy oraz spotkań z podkomendnymi;
WARSZAWA – Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godz. 9.00 - spotkanie uczestników na Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 9.15
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 17.00 –17.30 - Plac J. Piłsudskiego w Warszawie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:
55 PLN
SENIORZY:
50 PLN
Cena zawiera: przejazd autobusem lub busem; obsługę pilota - przewodnika na całej trasie; wiązanki kwiatów
i znicze; ubezpieczenie NNW, VAT.

PUŁAWY – KAZIMIERZ DOLNY

19.10.2019

Puławy - miasto powiatowe w województwie lubelskim, z kilkuwiekową historią, położone nad Wisłą.
Niegdyś ośrodek życia kulturalnego, obecnie ośrodek przemysłowy, naukowy i turystyczny.
Zwiedzanie: zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich - klasycystyczny pałac, park z zabytkowymi budowlami –
Świątynią Sybilli (w roku 1801 Izabela Czartoryska utworzyła pierwsze w Polsce muzeum), Domek Gotycki, Domek
Żółty, Pałac Marynki - własność Marii Wirtemberskiej;
Kazimierz Dolny – miasto nad Wisłą, w Małopolskim Przełomie Wisły,
w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Historycznie
położony jest w Małopolsce ( początkowo ziemi sandomierskiej, a
następnie w ziemi lubelskiej). Jest siedzibą władz miejsko - wiejskiej
gminy Kazimierz Dolny. Zwiedzanie: rynek i zabytkowe kamienice:
Przybyłów - pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, Gdańska,
Celejowska; kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja
Apostoła; wzgórze zamkowe – ruiny zamku, + sala tortur, Baszta - wieża
strażnicza z XIII wieku; spacer wąwozem Małachowskiego na Czerniawy
i powrót do rynku ulica Lubelską.
Wyjazd: godz. 7.30 z parkingu na Placu Bankowym (zbiórka uczestników godz.7.15)
Powrót: j. w. ok. godz. 20.00.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:

120 PLN

SENIORZY:

110 PLN

Cena zawiera: przejazd autokarem lub busem w zależności od wielkości grupy; obsługę pilota – przewodnika na całej
trasie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; ubezpieczenie NNW, opłaty miejscowe; podatek VAT.

ŁÓDŹ - PAŁACE ŁÓDZKICH FABRYKANTÓW

16.11.2019

ŁÓDŹ - zaskakuje i zaciekawia. Dwa wieki temu ulica Piotrkowska
była centralną osią, wokół której rozwijało się miasto – obecnie to jeden
z najdłuższych deptaków Europy, a wzdłuż niego możemy podziwiać
eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX wieku, Aleję
Gwiazd, Ławeczkę Tuwima czy Fortepian Rubinsteina. W dawnych
pałacach i willach fabrykantów mają swoje siedziby placówki kulturalne.
Zwiedzamy: Muzeum Miasta Łodzi w pałacu Izraela Poznańskiego
mieści się Muzeum Miasta Łodzi; zobaczymy dawne tereny fabryczne
zaadaptowane na centrum handlowo-usługowe „Manufaktura” a
nawiązaniem do dawnych funkcji tego terenu jest Muzeum Fabryki. W
klasycystycznej tkalni Ludwika Geyera tzw. Białej Fabryce ma swoją siedzibę Muzeum Włókiennictwa, natomiast
dawną fabrykę Karola Scheiblera przerobiono na lofty. Dawny blask powoli przywracany w osiedlu robotniczym
Księży Młyn zachęca do ponownych odwiedzin. Czas wolny …
Wyjazd: z Placu Bankowego o godz. 8.15 – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 8.00
Powrót; jw. ok. godz. 19.30
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:

125 PLN

SENIORZY:

110 PLN

Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym - dostosowanym do wielkości grupy; opiekę pilota, bilety
wstępu oraz obsługę przewodnika miejscowego; ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

BRZEŚĆ – z paszportem bez wizy (Białoruś)

31.08.2019

Godz. 6.20 – spotkanie uczestników na pl. Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 6.30.
Przejście graniczne Połowce – Pieszczatka. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie:
WOŁCZYN - kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy wybudowany z fundacji Stanisława Poniatowskiego - ojca
ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami króla Stanisława Augusta
SKOKI - zespół pałacowy w d. majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70
XVIII wieku, (w starym dworze urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie
Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza i jego rodziny;
BRZEŚĆ - przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu
Wojewódzkiego wybudowanego w okresie międzywojennym, budynku
gimnazjum - które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy
Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Obiadokolacja na mieście.
Odrobina czasu wolnego. Wyjazd na przejście graniczne Brześć – Terespol.
Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00 – 22.30.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 170 PLN

SENIOR:

160 PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; obsługę pilota - przewodnika na całej trasie; przepustkę do strefy
bezwizowej; obiad z białoruskim akcentem; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba;
Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 10-15 EUR/os.
*********************************************************************************************

ORGANIZATOR: TeamBus Travel

www.teambustravel.pl

Informacji udzielają i przyjmują zgłoszenia:
Maksim, Warszawa, ul. Senatorska 11 (budynek PTTK),
maksim@teambustravel.pl tel. 536 063 357
Halina,
Warszawa, ul. Kredytowa 6 (TRAKT PTTK)
tel. 22 827 80 68
tel. 503 141 524
halina.sugier@gmail.com

ZAPRASZAMY !!!

