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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi                                                                                            

zaprasza na wycieczkę autokarową                

‘’Szlakiem rezydencji Podkarpacia ”                                                                           
w dniach   1 – 5 maja 2019 roku  

W programie: 
Baranów Sandomierski- znakomicie zachowany zamek z przełomu XVI i XVII w.
Przemyśl- miasto trzech wyznanń -katolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego, katedra 
z XV w, soboń r katedralny, cerkiew. Muzeum Narodowe z imponującym zbiorem ikon i 
pamiątek  z I wojny sńwiatowej w rejonie Twierdzy Przemysńl. Wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na goń rujący nad miastem Kopiec Tatarski, Wiezża Zegarowa z unikalnym 
Muzeum Dzwonoń w
Krasiczyn- renesansowy zamek rodu Krasickich, otoczony wspaniałym parkiem.
Bolestraszyce- niezwykłe arboretum prezentujące liczne kolekcje rosńlin.
Żurawica- fort Twierdzy Przemysńl, jednej z najpotęzżniejszych w początkach XX w.                    
Kalwaria Pacławska- jedno z najstarszych załozżenń  kalwaryjskich w kraju.
Posada Rybotycka- wyjątkowej konstrukcji murowana cerkiew obronna.
Jarosław- warowny renesansowy zespoń ł klasztorny ss. Bernardynek z XVII w. trasa 
podziemna pod Rynkiem.
Przeworsk- klasycystyczny pałac z XIX w. z Muzeum Pozżarnictwa, kosńcioń ł oo. Bozżogrobcoń w 
z wierną kopią Grobu Panń skiego z Jerozolimy.
Sieniawa- otoczony pięknym parkiem barokowy pałac Czartoryskich.
Leżajsk- barokowy zespoń ł klasztorny Bernardynoń w, z jednymi z najwspanialszych 
organoń w w Polsce. Cmentarz zżydowski, macew, ohelem cadyka Elimelecha- jedno z 
najwazżniejszych miejsc ruchu chasydzkiego na sńwiecie.

                     
                         Koszt wycieczki 699,00 zł. od osoby.                       
                                                                                                                                                                                                  
Cena zawiera – przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NW i KL, sńniadania,  
                            obiadokolacje, noclegi w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami w Przemysńlu.   
                           Cena nie zawiera biletoń w wstępoń w do zwiedzanych obiektoń w, ok.160.00 zł
                                                                        
Zgłoszenia i wpłaty- zaliczka 50,00 zł przyjmuje do 31.03.2018 p. Bozżena Krzywanń ska, poniedziałek

w godz. 1000-1400  bud. NOT  Łoń dzń , pl. Komuny Paryskiej 5a pok. 410  
tel. 42-630-94-79, e-mail: lodz@sgp.geodezja.org.pl,
oraz kol. Andrzej Chmiela tel. 601-39-15-28.

Zgłaszający proszeni są o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL,  nr tel. kom.
Wycieczkę organizuje PTTK Łódź   

Serdecznie zapraszamy       
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