Wycieczka 3 – dniowa NR 1

Poznań, Kórnik, Pobiedziska
Strzelno, Kruszwica, Biskupin
Wenecja
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

 Zamek

w Kórniku: piękna rezydencja rodów Górków i Działyńskich,

historia sięgająca średniowiecza, siedziba znanego w Polsce ducha – Białej Damy,
piękne wnętrza z Salą Mauretańską, zbiory etnograficzne i przyrodnicze
przywiezione przez Zamoyskiego z Australii i Oceanii

 Arboretum:

największe i najstarsze w Polsce, czwarta co do wielkości
kolekcja roślin w Europie, powierzchnia ok. 40 ha, ponad 3 300 gatunków drzew
i krzewów, egzotyczne i mało znane rośliny, ponad 100 letnie magnolie, cypryśniki
błotne z pneumatoforami (najstarsze w Polsce), bogactwo pięknie kwitnących
drzew i krzewów, Instytut Dendrologii PAN

 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

 Bazylika Św. Trójcy i NMP w Strzelnie: sięgająca czasów romańskich
budowla z XII- XIII w. z najcenniejszymi romańskimi kolumnami z personifikacją
cnót i przywar ludzkich

 Rotunda Św. Prokopa w Strzelnie: największa romańska rotunda
w Polsce, wzbudzająca powszechny podziw



Muzeum w Strzelnie: cześć romańsko-archeologiczna i liturgiczna: historia
zakonu norbertanek, lapidarium z największymi w Polsce zbiorami rzeźby
romańskiej, relikwiarze, dokumenty, szaty i inne

 Mysia

Wieża w Kruszwicy: legenda o Popielu którego zjadły myszy,

niezapomniany widok na jezioro Gopło, według radiestetów: miejsce – czakram,
wejście po 109 schodach



Gród z epoki brązu i żelaza: najbardziej znany w Europie Środkowej
rezerwat
archeologiczny,
najsłynniejszy
obiekt
polskiej
archeologii,
prawdopodobnie z 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
Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ bilety wstępu do katedry, zamku i
arboretum, parku miniatur, obiektów w Strzelnie, mysiej wieży, grodu w Biskupinie,
muzeum kolejki wąskotorowej, jazda kolejką ♦ noclegi (2) ♦ śniadania (2),
obiadokolacje (2) ♦ 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

