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NIKIFOR I SZOPKI – SZTUKA NIEPROFESJONALNA
13.01.2022r
Warszawa - kościół pokamedulski na Bielanach: żywa szopka jedna z niewielu szopek całorocznych w Warszawie,
Muzeum Etnograficzne - zwiedzanie z przewodnikiem wystawy NIKIFOR. Malarz nad Malarzami, kościół
kapucynów - szopka ruchoma w krypcie kościoła, Plac Krasińskich - szopka z żywymi owieczkami, oglądanie
szopek w wybranych kościołach Starego Miasta: Sanktuarium NMP Łaskawej - Jezuici, Archikatedra, kościół św.
Anny, Wilanów - Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków
Program:
Wyjazd sprzed PKiN, przejazd na Bielany
Warszawa - zwiedzanie wybranych szopek warszawskich:
kościół pokamedulski na Bielanach: żywa szopka jedna z niewielu szopek
całorocznych w Warszawie,
MUZEUM ETNOGRAFICZNE - zwiedzanie z przewodnikiem wystawy: Nikifor.
Malarz nad Malarzami.
Na ekspozycji zobaczymy ponad 130 dzieł Nikifora, z których ponad 100 pochodzi z kolekcji własnej PME, jednej
z najbogatszych w prace tego artysty w Polsce. kościół kapucynów - szopka ruchoma w krypcie kościoła,
Plac Krasińskich - szopka z żywymi owieczkami przed Katedrą Polową WP, oglądanie szopek w wybranych
kościołach Starego Miasta: Sanktuarium NMP Łaskawej - Jezuici, Archikatedra, kościół św. Anny,
Wilanów - Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków
Powrót przed PKiN
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 (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: 08:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 17:30 - Warszawa,
Cena/os.: 130 PLN

Cena senior: 117 PLN

Organizator BP ARTUR

