
SZLAKIEM SKARBÓW WIELKOPOLSKI
W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

Trasa: Ruda Śląska – Poznań – Rydzyna – Leszno – Ruda Śląska 

Termin wyjazdu: 11.11 – 13.11.2022                                                         Cena: 595 zł 
Dzień

imprezy
Program imprezy

1 dzień
11.11.2022 

piątek 

Święto
Niepodległości  

Wyjazd  z  miejsca  zbiórki  o  godzinie  6.00  (Ruda  Śląska  –  Godula,  ul.  Podlas  36).
Przejazd  do  POZNANIA.  Spacer  zapoznawczy  po  stolicy  Wielkopolski.  Udział
w uroczystych obchodach dnia św. Marcina, których najważniejszą częścią jest korowód
ze świętym Marcinem w stroju rzymskiego legionisty, który w otoczeniu szczudlarzy,
muzyków, machin i platform (w paradzie bierze udział kilkaset osób) przemierza ulice
miasta. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie, obiadokolacja  i nocleg.

2 dzień
12.11.2022 

sobota 

Śniadanie. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie POZNANIA. W programie m. in.:
OSTRÓW TUMSKI – słynna wyspa na rzece Warcie z bazyliką archikatedralną, pałacem
                         arcybiskupim, psałterią i Akademią Lubrańskiego oraz Bramą Poznania
BRAMA POZNANIA – pierwsze  w  Polsce  centrum  interpretacji  dziedzictwa, które przy
                                  pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej
                                  wyspy  i  rozwoju   miasta   Poznania  z   narracją   o   początkach
                                  Państwa Polskiego
STARE MIASTO – jedna   z   najpiękniejszych   i    najciekawszych   starówek  w  Polsce
                             z    pięknym    renesansowym   ratuszem,   stylowymi    kamienicami
                             oraz  zachwycającymi świątyniami 
ZAMEK CESARSKI – najważniejsza  budowla unikatowej Dzielnicy Cesarskiej powstałej
                                  dla władcy Niemiec Wilhelma II
STARY BROWAR – ogromne centrum handlu i sztuki, będące oryginalnym połączeniem
                               obiektu handlowego oraz galerii artystycznej
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

3 dzień
13.11.2022 
niedziela

Śniadanie.  Wykwaterowanie i  wyjazd do  LESZNA.  Spacer po niedocenianym mieście
pełnym cennych zabytków (m. in.:  rynek z  odrestaurowanym, barokowym ratuszem
i  ładnymi  kamienicami,  bazylika  kolegiacka  św.  Mikołaja,  Nowa  Synagoga,  pałac
Sułkowskich),  o  nadzwyczaj  ciekawej  historii  związanej  z  wybitnymi  postaciami
reprezentującymi wiele wyznań. Przejazd do RYDZYNY – niewielkiego, ale fascynującego
miasta  z  oryginalnym  założeniem  urbanistycznym  oraz  barokowym  pałacem
Leszczyńskich  i  Sułkowskich.  Wyjazd  w  kierunku Śląska.  Powrót  do  Rudy Śląskiej
w godzinach wieczornych.

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                             
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:                                                                                               
- przejazd autokarem                                                                          
- opłaty parkingowe oraz drogowe          
- 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje                                                                                      
- opiekę licencjonowanego pilota
- opiekę przewodnika w trakcie zwiedzania Poznania
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP 
- ubezpieczenie NNW                           
- podatek VAT (23%)

Cena imprezy nie obejmuje: 
     -    biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 50 zł) 

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł
w terminie do dnia 11.08.2022 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


