Pierwsza wycieczka 2016
Rozpoczynając nowy sezon turystyczny zapraszamy Państwa na niezwykle barwny Korowód Krakowski, na którym
prezentowane będą palmy wielkanocne, przywiezione przez delegacje gmin z różnych regionów Małopolski.
Poznamy też miejsca w Krakowie, w których od stuleci odbywają się wielkanocne obrzędy: Rękawka i Emaus.
Jest to również pierwsza z wycieczek w ramach wiodącego cyklu ROK 2016 – ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA.

NIEDZIELA PALMOWA
W KRAKOWIE
w dniach 19 – 20 marca 2016 r.

W programie m. in.:
- udział w uroczystości poświęcenia palm wielkanocnych przyniesionych w tzw. Korowodzie Krakowskim przez
przedstawicieli okolicznych gmin, często w strojach regionalnych, do najstarszego na Starym Mieście kościoła
pw. Św. Wojciecha - prezentacja najpiękniejszych palm, z których słynie Małopolska oraz występy zespołów
regionalnych na Rynku Głównym;
- przejazd autokarem do krakowskich dzielnic Podgórze i Salwator, w których od stuleci kultywowane są
wielkanocne obrzędy Rękawka i Emaus;
- z okazji ogłoszenia roku 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA (setna rocznica śmierci i sto siedemdziesiąta
rocznica urodzin) poznanie miejsc w Krakowie związanych z życiem i działalnością pisarską autora „Trylogii”;
- możliwość skorzystania z atrakcji Krakowskiego Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Głównym;
- dla chętnych wieczór kulturalny – sztuka komediowa w jednym z dwóch słynnych teatrów krakowskich:
w „Ludowym” – spektakl „Wiagra” (40.- zł) w zabytkowych podziemiach Wieży Ratuszowej oraz w „Bagateli”
– spektakl „Boeing, boeing – odlotowe narzeczone” (50.- zł w loży na piętrze) – ilość biletów ograniczona !
Zakwaterowanie w stylowo wyposażonych 2 – osobowych pokojach gościnnych z pełnym węzłem sanitarnym Hotelu „Polonia”
(ul. Basztowa przy Plantach) i w 2-osobowych pokojach gościnnych Domu Kultury Kolejarza (ul. Św. Filipa – 5 minut od Barbakanu).
Wyjazd w sobotę 19 marca o godz. 8-ej z Placu Bankowego w Warszawie.
Powrót do Warszawy w niedzielę 20 marca ok. godz. 21,30.
Koszt : 250.- zł.

(240.- zł. – emeryci, młodzież szkolna i studenci) – bez kosztu biletu do teatru.

Informacje i zapisy u kierownika wycieczki - Marka Piaseckiego (tel. 603 404 213) do poniedziałku 7 marca.

Dla osób zainteresowanych spektaklem teatralnym i dla osób wybierających na
nocleg pokoje gościnne hotelu „Polonia” zapisy tylko do poniedziałku 29 lutego.

