2-4.05.2022 Majówka w parkach i ogrodach Wielkopolski
Dzień 1 - 2.05
7:00 - wyjazd - Bogucice
7:30 - wyjazd - Bytków
10:00 - msza św. w Kościele rzymskokatolickim p.w. św. Józefa Robotnika we
Wrzoskach
14-16:00 - zwiedzanie Leszna z przewodnikiem
Leszno w historii znane było jako miasto wielowyznaniowe, pojawia się nawet
w czeskich podręcznikach jako miejsce schronienia dla braci czeskich, w tym
Jana Amosa Komeńskiego. Od otwartości i tolerancji tylko krok do skrajnej
głupoty – podczas „potopu” miasto otworzyło swoje bramy Szwedom, za co w
odwecie zostało spalone przez wojska polskie w 1656 roku.
17:00 - przyjazd na nocleg do hotelu „Podróżnik” w Środzie Wielkopolskiej
18:00 - obiadokolacja
Dzień 2 - 3.05
8:00 - wyjazd
8:30 - msza w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie
9:20 - wyjazd
10:00 - zwiedzanie Ostrowa Tumskiego wraz z wejściem do pierwszej polskiej
katedry z grobowcami Mieszka I i Bolesława Chrobrego (bilet 5 PLN/osoby)
12:00 - koziołki
12:00-13:00 - spacer po Rynku część I - m.in. ratusz, piękna barokowa fara,
pomnik koziołków
13:00-14:00 - przerwa na rogala: poczęstunek rogalami swiętomarcińskimi
(kulinarny symbol Poznania) z kawą/herbatą do wyboru.
14:00-16:00- dalsza część rynku oraz Poznań XIX i XX wieczny m.in.:
 praca organiczna
 Bazar - miejsce skąd przemawiał Paderewski
 Plac Wolnosci - miejsce wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 16:00-17:00 - objazdówka autokarem przez Poznań - po drodze zobaczycie
Zamek Cesarski - ostatni zamek zbudowany dla żyjącego władcy
 Stary Browar

 Międzynarodowe Targi Poznańskie
 Kampus Politechniki
 Jezioro Malta
19.00 - obiadokolacja
Dzień 3 - 04.05
8:00 - wyjazd
8:30 - msza św. w kościele św. Wojciecha w Bninie
10:00 - zwiedzanie Kórnika - zabytkowa rezydencja Działyńskich i Zamojskich
(45minut zwiedzania zamku z przewodnikiem + chwilka czas wolnego na
indywidualnie zwiedzanie)
11:30 - wyjazd
12:00 - zwiedzanie pałacu Raczyńskich, spacer do rogalińskiej dąbrowynajwiększe skupisko pomnikowych dębów w Europie.
Muzeum Pałac w Rogalinie to jedno z najważniejszych polskich założeń
rezydencjonalnych. Swą sławę zawdzięcza urokliwemu położeniu, bogatej
historii, ciekawej architekturze i wspaniałym zbiorom artystycznym. Siedziba
stworzona w latach 70. XVIII wieku przez Kazimierza Raczyńskiego.
Wyposażenie stanowią obiekty ze zbiorów Fundacji im. Raczyńskich przy
Muzeum Narodowym w Poznaniu, depozytów rodziny Raczyńskich oraz
zasobów własnych Muzeum Narodowego w Poznaniu.
14:00 - wyjazd
14:15 - wieża widokowa k/Mosiny
15.00 - wyjazd
21.00-22.00 - powrót
Cena 480zł + bilety wstępu płatne w autobusie (45zł normalny 28zł ulgowy)
W cenie: przejazd, noclegi + śniadanie 2x i obiadokolacja 2x, poczęstunek
rogalami, przewodnicy po poszczególnych obiektach w Lesznie, Poznaniu i
Kórniku.
Bilety wstępu: katedra w Poznaniu, zwiedzanie zamku w Kórniku i parku w
Rogalinie.
Pokoje w hotelu wszystkie 2os (na życzenie 3os.), w każdym pokoju łazienka.
Przy zapisie zaliczka w wysokości 150zł

