
Klub Seniora 
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

zaprasza w terminie 

21-24.04.2020 
na wycieczkę do Bydgoszczy i okolic 

    1. dzień  21.04.2020 - wtorek  

     Zbiórka uczestników na Dworcu Gł. PKS stan. M, godz. 5.20,   wyjazd godz. 5.30.  

     Przejazd do miejscowości Turek, gdzie zwiedzamy: 

 Muzeum  Miasta Turku im. J. Mehoffera, z wystawą „Turkowskie dzieło J. Mehoffera”, 

 Kościół pw. NSPJ – polichromia, witraże, inne elementy wyposażenia, proj. J. Mehoffera, 

 miasto – wykorzystując miejską grę, zabieramy długopisy lub ołówki. 

Przejazd do Bydgoszczy, zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe i kilka 3-osobowych), obiadokolacja. 

    2. dzień 22.04.2020 - środa 

      Śniadanie, potem zwiedzamy: 

 Tuchola – Muzeum Borów Tucholskich: historia, etnografia Borowiaków, przyroda Borów Tuch., 

 Wymysłowo – Muzeum Kultury Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh’a, 

 Wierzchlas – Izbę Edukacyjną przy najstarszym (1827) rezerwacie „Cisy im. Wyczółkowskiego”, 

 Górka Klasztorna – najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce (1079). 

Obiadokolacja, wieczorny spacer po Bydgoszczy, nocleg. 

    3. dzień 23.04.2020 – czwartek 

     Śniadanie, potem (bez korzystania z autobusu) zwiedzamy w Bydgoszczy: 

 miasto, podczas spaceru z hotelu do centrum ok. pół godz., z komentarzem krajoznawczym,  

 Muzeum Mydła i Historii Brudu, z warsztatami wyrobu mydła (ok. 1 godz.), 

 Muzeum Leona Wyczółkowskiego – galeria obrazów (ok. 1 godz.),  

 Stare Miasto i centrum, Wenecję Bydgoską, dzielnicę muzyczną, Wyspę Młyńską. 

Wskazane wygodne obuwie,  przewidziana przerwa na kawę. Obiadokolacja, nocleg. 

    4. dzień 24.04.2020 – piątek 

      Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ciechoci nka, gdzie przez ok. 3 godz. zwiedzamy: 

 warzelnię soli,  zabudowę uzdrowiska,  park,  słynne tężnie. 

Obiad na koniec zwiedzania. 

Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.30. 

Uwaga! W czasie wycieczki, nie wszędzie dojedzie autobus, poruszamy się na piechotę. 

            Koszt wycieczki - wpisowe: WYJAZD DOFINANSOWANY PRZEZ KLUB SENIORA. 
- 480,- zł członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2020 r.,  

- 530,- zł członkowie z innych kół PTTK z opłaconą składką członkowską za 2020 r., 

- 570,- zł pozostali chętni na wyjazd. 

          W ramach wpisowego zapewnia się: 

  - przejazd autokarem, opłaty parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK, z opłaconymi składkami za 2020 rok, 

- opiekę pilota, bilety wstępu oraz przewodników w zwiedzanych obiektach, 

- noclegi (pokoje 2 i 3-osobowe), 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad w Ciechocinku, 

     Zapisy z wpłatą wpisowego do dnia 3.04.2020 (piątek), w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, 

     ul. Matejki 2,  II piętro, tel. 17 85 367 55. 

     W terminie od 21.02.2020 (piątek) do 28.02.2020 (piątek), zapisy dla członków  Klubu Seniora. 

     Od 2.03.2020 (poniedziałek) zapisy dla pozostałych chętnych. 

Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników. 

Dla wpłat przelewem – przyjmujemy datę wpływu środków na nasze konto! 

Osoby nie należące do  PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. 

                       Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora. 
     Wycieczkę pilotuje  Stanisław Polański – przewodnik terenowy i beskidzki, tel. 605 346 876 


