Wycieczka 2 – dniowa NR 7

Poznań, Biskupin, Wenecja
Gniezno, Pobiedziska
W programie:

 Poznań:

piąte co do wielkości miasto w Polsce (543 tys.), historyczna stolica
Wielkopolski, Rynek Starego Miasta, ratusz z koziołkami, studzienka Bamberki,
kamieniczki, kościoły, Biblioteka Raczyńskich, Teatr Wielki, Uniwersytet, pomniki,
Bazylika Archikatedralna Św. Piotra i Pawła – miejsce pochówku pierwszych
władców Polski, Makieta Dawnego Poznania – multimedialna , bardzo ciekawa
ekspozycja historyczna z laserowym pokazem

 Gród z epoki brązu i żelaza:

najbardziej znany w Europie Środkowej
rezerwat archeologiczny, najsłynniejszy obiekt polskiej archeologii, z około 738
roku p.n.e., położony na jeziorze Biskupińskim, miejsce 106 domostw, 11 ulic,
jedno z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierające
pełnowymiarowe wały, bramy, ulice, budynki mieszkalne, muzeum

 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji:

największy tego typu
skansen w Polsce, zabytkowy tabor wąskotorowy, urządzenia techniczne

 Jazda pociągiem wąskotorowym
 Bazylika w Gnieźnie: gotycka imponująca

budowla, miejsce koronacji
królów Polski w tym koronacji pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego,
historia sięgająca IX wieku, miejsce związane z biskupem Wojciechem, który w 997
roku wyruszył z Gniezna z misją do pogańskich pogan, miejsce pogrzebu św.
Wojciecha ( relikwiarz w kształcie trumny), słynny „Zjazd Gnieźnieński”, znane
Drzwi Gnieźnieńskie z 1175 roku – unikatowy romański zabytek z 18 scenami z
życia św. Wojciecha,

 Skansen Miniatur w Pobiedziskach: około 100 miniatur budowli Szlaku

Piastowskiego i Wielkopolski w skali 1:20, fantastyczne zdjęcia na tle : Pałacu w
Rogalinie, Biblioteki Raczyńskich, Biskupina, Katedry w Gnieźnie, Starego Rynku
w Poznaniu i innych

Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ bilety wstępu do katedry, makiety,
wszystkich atrakcji (karnet na całość) w Rogalinie, zamku i arboretum w Kórniku ♦
nocleg ♦ śniadanie, obiadokolacja lub obiad ♦ opłaty parkingowe ♦ słodycze, losowaną
niespodziankę ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości? !! ZADZWOŃ !!

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

