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WĘGRÓW – LIW – NOWA SUCHA

28.05.2022

Mazowsze oferuje niezwykłą różnorodność turystyczną; jednym z wielu przykładów jest wyjątkowy i
niezwykły Liw oraz Ziemia Węgrowska. Widzimy to najlepiej, zwiedzając zamek w Liwie, którego
początki sięgają XIII wieku, a który w obecnym kształcie powstał dwa wieki później. Był najmniejszą
ceglaną warownią na wschodnim Mazowszu. Początki Węgrowa sięgają XIV wieku. Dziś najbardziej
okazały jest tu rynek z bazyliką i piękną fontanną. W narożu zaś przycupnął Dom Gdański - barokowy
zabytek z XVII stulecia, związany z kupcami gdańskimi, jak nazwa wskazuje. Wiąże się to z tym, że
Węgrów w tym czasie leżał na szlaku handlowym na Ruś i sam był ważnym ośrodkiem handlowym.
Program:
ZBIÓRKA: o godz. 7.50 - pl. Bankowy/róg ul. Elektoralnej, wyjazd o godz. 8.00 w trasę Warszawa –
Węgrów – Liw – Nowa Sucha – Warszawa
Węgrów - kościół farny z barokowymi malowidłami Palloniego i
umieszczonym w zakrystii słynnym "lustrem Twardowskiego"
wykonanym ze stopu metali, przed którym Mistrz wyprawiał swoje
tajemne sztuczki, drewniany cmentarny kościół ewangelicki (najstarszy
w Polsce), cmentarz ewangelicki z nagrobkami szkockimi, barokowy
kościół klasztorny franciszkanów-reformatów.
Liw- nizinny zamek średniowieczny książąt mazowieckich wzniesiony przed
1429 r. z muzeum broni i duchem żółtej damy spacerującym po murach, kościół
parafialny św. Leonarda w stylu neogotyckim.
Nowa Sucha - zwiedzanie dworu i Muzeum
Architektury
Drewnianej
MazowieckoPodlaskiej, założonego przez prof. Marka
Kwiatkowskiego; ognisko (prowiant na ognisko we własnym zakresie).
POWRÓT: ok. godz. 19.00.
Cena: członkowie PTTK i seniorzy: 158 zł/os., niezrzeszeni w PTTK:170 zł/os.
Cena obejmuje:
- przejazd autokarem dostosowanym do wielkości grupy,
- usługi pilockie i przewodnickie,
- bilety wstępu do muzeów,
- ognisko (prowiant własny)
- ubezpieczenie NNW dla niezrzeszonych (członkowie PTTK są ubezpieczeni),
- opłaty parkingowe,
- podatek VAT.
Cena nie obejmuje:
- ewentualnych datków w obiektach sakralnych.
Wpłaty prosimy wnosić przy zapisach w Oddziale albo na konto bankowe PL81 1440 1387 0000 0000
0940 8657 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby zapisującej się oraz nr leg.
PTTK, a osoby niezrzeszone – datę urodzenia, konieczną do ubezpieczenia).

Zapraszamy!!!

