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MUZEUM TEATRU POLSKIEGO RADIA

05.02.2022r

Baranów Sandomierski - Muzeum Teatru Polskiego Radia - Muzeum Słów i Głosów, jedyne miejsce poświęcone
pamięci i dorobkowi Teatru Polskiego Radia: zwiedzanie wystawy poświęconej powieści radiowej
MATYSIAKOWIE oraz W JEZIORANACH, studiów nagrań Muzeum Teatru Polskiego Radia, prezentacja sprzętu
studyjnego. Nagranie słuchowiska z udziałem uczestników wycieczki (nagrywanie materiału, obróbka dźwięku,
muzyka).
Program:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Baranowa Sandomierskiego (ok. 250 km)
Baranów Sandomierski - MUZEUM TEATRU POLSKIEGO RADIA - Muzeum
Słów i Głosów, jedyne miejsce poświęcone pamięci i dorobkowi Teatru Polskiego
Radia. Muzeum jest nie tylko izbą pamięci, ale też miejscem żywym, gdzie każdy
będzie mógł dotknąć tej dziedziny sztuki. Jest to prawdopodobnie jedyna na świecie
placówka muzealnicza poświęcona słuchowiskom teatru radiowego. Zwiedzanie wystawy poświęconej powieści
radiowej MATYSIAKOWIE oraz W JEZIORANACH, zwiedzanie studiów nagrań Muzeum Teatru Polskiego
Radia, prezentacja sprzętu studyjnego. Nagranie słuchowiska z udziałem uczestników wycieczki (nagrywanie
materiału, obróbka dźwięku, muzyka). W czasie wolnym - Zamek w Baranowie Sandomierskim - możliwość
zwiedzania trasy turystycznej w zamkowym przyziemiu (14 zł/os, czas zwiedzania ok. 30 min).
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 podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os
- zestawu obiadowego: 31 zł/os (płatność w biurze), 34 zł/os (płatność u pilota)
Do wyboru zestaw mięsny lub wegetariański.
WYJAZD: 07:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 21:30 - Warszawa,
Cena/os.: 188 PLN
Cena senior: 169 PLN
Organizator BP ARTUR
Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata - barwna, niezwykła opowieść o kulturze ludowej Mazowsza; oraz
Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji), płockie molo. 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 podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os
WYJAZD: 07:30 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 19:00 - Warszawa,
Cena/os.: 130 PLN
Cena senior: 117 PLN
Organizator BP ARTUR

ZAPRASZAMY!!!

