PIELGRZYMKA KOLEJARZY 2019

Łódź i okolice z ,,Mocy Ducha Świętego”
Termin: 28.06-02.07.2019

Cena: 719 zł / os

Ramowy program imprezy
28.06.19 (piątek): Wyjazd z K – Koźla o 4:50 – Pogorzelec, parking przed Carrefourem, 5.00 – Piasty, plac przed
Parafią Ducha Św. Przejazd do Warszawy i zwiedzanie (rezerwacja od godziny 11:20) Muzeum Powstania
Warszawskiego. Przejazd do Centrum Nauki Kopernik Rezerwacja (rezerwacja 14:30). Znajdują się tu wystawy stałe
i czasowe, Majsternia, Teatr Wysokich Napięć i Teatr Robotyczny, laboratoria: chemiczne, fizyczne, biologiczne
i robotyczne. Na zewnątrz Park Odkrywców, zaś na dachu – ogród. W przestrzeni wystaw odbywają się też mini
warsztaty. Spacer Bulwarem Wiślanym do Bazyliki Archikatedralnej P.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, 18:30 –
nabożeństwo czerwcowe, 19:00 Msza Święta. Przejazd do hotelu/pensjonatu/ośrodka wypoczynkowego.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
29.06.19 (sobota): Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Sochaczewa i zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej.
W miarę możliwości przejazd Pociągiem RETRO do Puszczy Kampinoskiej, spacer po puszczy, przejazd do Tułowice,
ognisko w Osadzie Puszczańskiej i powrót do Sochaczewa (rezerwacja na zamówienie w zależności od rozkładu jazdy
oraz programu na 2019 rok). Przejazd do Żelazowej Woli, zwiedzanie domu urodzenia Fryderyka Chopina oraz spacer
po parku. Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
30.06.19 (niedziela): Śniadanie. Przejazd do Lipiec Reymontowskich, gdzie znajduje się Muzeum Regionalne, Centrum
Reymontowskie oraz domek dróżnika w którym Władysław Reymont przebywał podczas tworzenia jego najbardziej
znanej powieści „Chłopi”. Przejazd do Łowicza: trójkątny Nowy Rynek, katedra WNMP (udział we Mszy Św.) i św.
Mikołaja tzw. „Wawel Mazowsza”, Stary Rynek z charakterystyczną zabudową, Aleja Gwiazd Łowickich. Przejazd do
Łęczycy i spacer po Starym Mieście. Zwiedzanie: Zamek Królewski - gdzie według legendy mieszka diabeł Boruta,
miejskie mury obronne, Ratusz, Kościół farny Św. Andrzeja Apostoła, dawny klasztor norbertanek (dzisiejsze więzienie),
kościół i klasztor bernardynów. Przejazd na zwiedzanie Grodziska w Tumie - zwiedzanie Archikolegiaty pw. NMP i św.
Aleksego. Powrót na obiadokolację i nocleg.
01.07.19 (poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do Uniejowa i zwiedzanie: Kolegiata Wniebowzięcia NMP, cerkiew, XIVwieczny Zamek wraz z parkiem. Pobyt w kompleksie termalno-basenowym, gdzie znajdują się baseny kryte i otwarte
oraz zespół odnowy biologicznej. Różnorodność saun, gabinet masażu, basen solankowy gorący i lodowy, a także komora
śnieżna dostarczą Państwu niesamowitych wrażeń. Przejazd do Łodzi, czas wolny na ulicy Piotrkowskiej w słynnej
Manufakturze – centrum kulturalno – wypoczynkowo – handlowym. O godz. 18:00 udział we Mszy Św. W Parafii
NMP. Powrót na obiadokolację i nocleg.
02.07.19 (wtorek): Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
miasta m.in.: najdłuższy deptak w Polsce – słynna ulica Piotrkowska z aleją gwiazd, ławeczką Tuwima, Stacja Radegast,
Bazylika Archikatedralna św. Kostki,Przebudowany Dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, Następnie wizyta
w niesamowitym, nowoczesnym Planetarium EC 1 i udział w astronomicznym pokazie powiązanym z różnymi
dziedzinami życia (w zależności od repertuaru). Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do K-Koźla około 22.00.
Uwaga: program pielgrzymki jest ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc i obiektów może ulec zmianie.
Świadczenia ujęte w cenie:
- przejazdy komfortowym autokarem (toaleta, video, barek, klimatyzacja)
- 4 x nocleg (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i wc)
- wyżywienie: 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja
- ubezpieczenie NNW w Polsce
- opieka pilota – przewodnika, przewodnicy miejscowi (Łódź)
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych miejsc i obiektów: Planetarium w Łodzi – 11 zł/os, Muzeum Kinematografii 7-10 zł/os, Muzeum
w Łęczycy 8-12 zł/os, Lipce Reymontowskie 5-7 zł/os, Żelazowa Wola 11-18 zł/os, Muzeum Kolei Wąskotorowej 6-12 zł/os lub Muzeum +
przejazd z atrakcjami – ok. 30 zł/os, Muzeum Kopernika – 18zł, Muzeum Powstania Warszawskiego 21 zł (Przewodnik + zwiedzanie),

