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Z WIZYTĄ W PŁOCKU
27.11.2021
Płock - Muzeum Mazowieckie - wystawa art deco - kilkaset
muzealiów z okresu międzywojennego, obiekty polskiego pochodzenia
uzupełnione realizacjami europejskimi i amerykańskimi, wystawa
secesji - aranżacja wnętrz mieszczańskich, sale rzemiosła artystycznego
– szkła, ceramiki, metalu, biżuterii - galeria malarstwa i rzeźby okresu
Młodej Polski oraz medalierstwa z przełomu XIX i XX wieku,
Muzeum Diecezjalne - im. bł. abpa. Antoniego Juliana
Nowowiejskiego –utworzone, jako pierwsze w Królestwie Polskim,
przez kapłana diecezji płockiej ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego
Program:
Godz. 07:20 spotkanie uczestników pl. Bankowy róg Elektoralnej, godz. 07:30 wyjazd w trasę.
Płock - Muzeum Mazowieckie - WYSTAWA ART DECO - imponująca kolekcja, zawiera pokaźny
zbiór, liczący kilkaset muzealiów z okresu międzywojennego, tworzą przede wszystkim obiekty
polskiego pochodzenia uzupełnione realizacjami europejskimi i amerykańskimi. Trzonem kolekcji są
wysokiej klasy meble, dopełnione wyrobami rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, tkaniny
oraz stroju z jego akcesoriami. WYSTAWA SECESJI - niezwykle interesująca wystawa mieści się na 4
piętrach i zawiera aranżację wnętrz mieszczańskich, sale rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki,
metalu, biżuterii - galerię malarstwa i rzeźby okresu Młodej
Polski oraz medalierstwa z przełomu XIX i XX wieku, spacer
po mieście, Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP,
Muzeum Diecezjalne - im. bł. abpa. Antoniego Juliana
Nowowiejskiego – utworzone, jako pierwsze w Królestwie
Polskim, przez kapłana diecezji płockiej ks. Antoniego
Juliana Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego – zwiedzanie wnętrz. Spacer na molo na końcu
którego znajduje się kawiarenka.
Dobrzyków – drewniany kościół z lat 70 XVII wieku , cmentarz- na tej nadwiślańskiej nekropolii
znajdują się m.in. groby powstańców styczniowych i żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.
Powrót do Warszawy ok godz. 19:30
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, realizację
programu (bilety wstępu do Muzeów, przewodników miejscowych), ubezpieczenie NNW (5000 zł),
UWAGA: Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności, cena nie zawiera ewentualnych
datków sakralnych. W czasie wycieczki przewidziana jest przerwa na obiad.
Senior - osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 60 lat.
Cena normalna.: 140 zł./os.

Cena senior / członkowie PTTK: 124 zł./os
ZAPRASZAMY!!!

