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SZLAK PIASTOWSKI

TERMIN

18.09 – 20.09.2020
CENA

699 zł/os.
I RATA
250 PLN płatna przy zapisie
II RATA
płatna na 35 dni przed wyjazdem

CENA OBJEMUJE

1 DZIEŃ
Zbiórka uczestników w godzinach porannych, wyjazd z Olsztyna. Przejazd do zrekonstruowanej prehistorycznej osady w Biskupinie, która pozwala przenieść się
w odległą przeszłość glinianych naczyń i tkanych strojów. Fakultatywnie udział w
wybranych warsztatach: o życiu codziennym w epoce brązu, lepienie naczyń z gliny, pradziejowego tkactwa, dzieje pieniądza (o wyborze decyduje większość zgłoszeń). Przejazd na nocleg w okolice Gniezna. Obiadokolacja. Trasa: ok. 340 km.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Ostrowa Lednickiego - jednego z najważniejszych
miejsc dla historii Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Ostrów
był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Przejazd
do Gniezna. Na Wzgórzu Lecha wznosi się jeden z najwspanialszych i najcenniejszych zabytków Polski - Katedra Gnieźnieńska. Przy wieży południowej znajduje się dawniejsze główne wejście, w którym eksponowane są sławne Drzwi
Gnieźnieńskie, jeden z ważniejszych zabytków plastyki romańskiej w Europie.
Czas wolny. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa
ok. 60 km.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Poznania. Rozpoczęcie zwiedzania
Starego Rynku Miasta z przewodnikiem. Dominującą budowlą na rynku jest renesansowy ratusz z połowy XVI w. - w 1551 r. na ratuszu został zainstalowany słynny zegar z koziołkami. Obok ratusza wznoszą się tzw. domki budnicze- dawne
kamieniczki kramarzy. Obok ratusza znajduje się również Odwach - obecnie siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Z kolei w południowej części rynku w wybudowanych po wojnie pawilonach mieści się Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Przejazd do Kruszwicy gdzie zobaczymy kolegiatę romańska,
Mysią Wieżę (XIV w.), fragmenty zamku gotyckiego. Przejazd do Olsztyna. Zakończenie wycieczki. W godzinach nocnych. Trasa ok. 400 km.

• przejazd autokarem
lub komfortowym busem,
• 2 noclegi w obiektach
klasy
turystycznej
(pokoje
2-osobowe
z łazienkami),
• 2 śniadania,
• 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal
Iduna, NNW.
DODATKOWO PŁATNE

• pakiet do realizacji
programu: ok. 90 zł
(rezerwacje i wstępy
do
zwiedzanych
obiektów, usługi przewodnickie),
• udział w warsztatach
w Biskupinie: 8 zł
• dopłata do pokoju
1-os.: 210 zł.
UWAGI
Program wycieczki jest
ramowy,
kolejność
zwiedzania może ulec
zmianie.
Całość trasy: ok. 800
km

