PROGRAM WYJAZDU KRAJOZNAWCZO-SZKOLENIOWEGO
„INAUGURACJA ROKU TURYSTYCZNEGO 2022”
W DNIU 22.01.2022
Godz. 7.50 – podstawienie autokaru - Pl. Bankowy; odjazd godz. 8.00
Zwiedzanie:
PIASECZNO: – mogiła powstańców styczniowych na cm. parafialnym w
Piasecznie
HENRYKÓW-UROCZE: – mogiła powstańców styczniowych.
TARCZYN – mogiła powstańców styczniowych na cm. parafialnym w Tarczynie
MŁOCHÓW – dwór klasycystyczny i park z XIX/XX w.
PRUSZKÓW – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (dwór i park Potulickich)
PRUSZKÓW – Muzeum Dulag 121 (historia obozu przejściowego dla ludności Warszawy
wypędzonej przez Niemców podczas powstania warszawskiego w 1944 roku;
ekspozycja znacznie wzbogacona w 2020 r.).
KAROLIN – siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze”
OTRĘBUSY - polana – wspólne ognisko na zakończenie XLVII Zimowego
Rajdu Nocnego na orientację organizowanego przez MKG „Matragona”.
Zwiedzane obiekty można zaliczyć na Mazowiecką Odznakę Krajoznawczą,
na Regionalną Odznakę Krajoznawczą, a kilka pomników przyrody do odznaki „TurystaPrzyrodnik”.
Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 20.00 – Pl. Bankowy.
Wycieczkę prowadzi Mieczysław Żochowski – przewodnik turystyczny, pilot wycieczek i
przodownik turystyki pieszej PTTK I st.
ODPŁATNOŚĆ:

CZŁONKOWIE PTTK
POZOSTALI UCZESTNICY

105 PLN
110 PLN

Odpłatność zawiera: przewóz autokarem, opiekę i oprowadzanie przez pilota-przodownika TP,
bilety wstępu do obu muzeów w Pruszkowie (ulgowe 6 + 4 zł + opłata za przewodnika 50 zł) i
siedziby Zespołu „Mazowsze” (12 zł), obiad dwudaniowy bez napoju, ubezpieczenie dla osób
niezrzeszonych (członkowie PTTK są ubezpieczeni na podstawie legitymacji PTTK z opłaconą
składką za rok 2021/2022).
Zgłoszenia indywidualne i grupowe (z kół i klubów) przyjmowane są przez biuro Oddziału
PTTK „Mazowsze” do dnia 19.01.2022 r.
Kontakt do biura Oddziału: 22 629 39 47, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
Zgłoszenia powinny zawierać:
nazwisko i imię, koło /klub i nr legitymacji członkowskiej PTTK (dla niezrzeszonych w PTTK –
nazwisko i imię, data urodzenia)

UWAGA: obowiązuje strój i obuwie turystyczne odpowiednie do wędrówki pieszej w
terenie w warunkach zimowych (dojście do ogniska ścieżką leśną ok. 1 km). Wskazane
jest zabranie latarki, kiełbaski do pieczenia na ognisku, oraz … dobrego humoru.
Zachęcamy do przypomnienia sobie piosenek turystycznych i biesiadnych.
Uczestnicy wycieczki są proszeni o wypełnienie załączonego formularza dot. Covid-19 i
zabranie go na start wycieczki.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEJ WYCIECZKI.

