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ĆMIELÓW – POLSKA MIŚNIA

22.01.2022r

Ćmielów - Centrum Porcelany Artystycznej: Żywe Muzeum Porcelany - prezentacja procesu produkcji porcelany,
wystawa Starej Porcelany, Galeria Van Rij, Galeria Ikon i Obrazów na Porcelanie, warsztaty ceramiczne:
samodzielne wykonanie róży z masy porcelanowej. Wykonane figurki uczestnicy zabierają na pamiątkę. Opatów zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek z zabytkowymi kamienicami, kolegiata św.
Marcina - unikatowy romański kościół z grobem kanclerza Krzysztofa
Szydłowieckiego - tzw. Lamentem Opatowskim (legendy związane z kolegiatą),
Brama Warszawska
Program:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Ćmielowa (ok. 180 km),
Ćmielów - CENTRUM PORCELANY ARTYSTYCZNEJ: Żywe Muzeum Porcelany - prezentacja procesu
produkcji porcelany, wystawa Starej Porcelany, Galeria Van Rij, Galeria Ikon i Obrazów na Porcelanie, warsztaty
ceramiczne: samodzielne wykonanie róży z masy porcelanowej. Wykonane figurki uczestnicy zabierają na
pamiątkę.
Opatów - zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek z zabytkowymi kamienicami, KOLEGIATA ŚW. MARCINA unikatowy romański kościół z grobem kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego - tzw. Lamentem Opatowskim
(legendy związane z kolegiatą), Brama Warszawska
Powrót do Warszawy
UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty
zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. W czasie wycieczki
przewidziana jest przerwa na obiad.Senior - osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, opiekę pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki
realizację programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych), ubezpieczenie NNW (5000 zł), zestawy Tour
Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem
Cena nie zawiera: - gwarantowanego miejsca podwójnego w autokarze - 49 zł/os
- zestawu obiadowego: 40 zł/os (płatność w biurze), 43 zł/os (płatność u pilota w dniu wyjazdu).
Do wyboru: zestaw mięsny lub wegetariański - informacje w biurze.
WYJAZD: 07:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 20:30 - Warszawa,
Cena/os.: 177 PLN

Cena senior: 159 PLN

ZAPRASZAMY!!!

