Jak co roku zapraszamy Państwa do Wielkopolski, która przyciąga turystów niezmierzonym
bogactwem atrakcji. Tym razem głównym punktem zwiedzania będzie udostępniony turystom
po wielu latach remontu klasycystyczny pałac Raczyńskich w Rogalinie otoczony parkiem
ze słynnymi wielowiekowymi dębami: Lechem, Czechem i Rusem.

Najpiękniejsze pałace i dwory Wielkopolski
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA

ROGALIN
ŚMIEŁÓW – WITASZYCE – DOBRZYCA
– RADLIN – ŻERKÓW – KOSZUTY

15 - 16 października 2016 r.

W programie zwiedzania m. in.:
- Muzeum Wnętrz Pałacowych w zbudowanym w latach 1770-82 wg projektu Ignacego Graffa Pałacu
Raczyńskich w Rogalinie (sale reprezentacyjne, galeria obrazów, gabinet londyński, powozownia, park);
- Muzeum Adama Mickiewicza w klasycystycznym pałacu Andrzeja Gorzeńskiego z 1797 r. wzorowanym
przez architekta St. Zawadzkiego na włoskiej Villa Badoer projektu Andrea Palladio;
- Muzeum Ziemiaństwa w klasycystycznym pałacu generała Augustyna Gorzeńskiego wzniesionym
w l. 1798 – 99 przez St, Zawadzkiego na planie węgielnicy z piękną dekoracja malarską A. Smuglewicza;
- Jedyne w Polsce Muzeum Napoleońskie z bogatą ekspozycją militariów i pamiątek narodowych z okresu
Księstwa Warszawskiego oraz unikalne w skali europejskiej Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach;
- Muzeum Wnętrz Dworskich mieszczące się w XVIII-wiecznym dworze szlacheckim w Koszutach;
- barokowe kościoły z przepięknymi rzadko spotykanymi kaplicami renesansowymi Opalińskich (w Radlinie)
i Roszkowskich (w Żerkowie) oraz ruiny XVI-wiecznego pałacu Opalińskich w Radlinie;
- punkt widokowy na Łysej Górze w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym - niezwykle malowniczy
teren nad Wartą zwany „Szwajcarią Żerkowską”.

Nocleg w komnatach pałacowych w Witaszycach (pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym).
Wyjazd w sobotę 15 października o godz. 8,00 z Pl. Bankowego w Warszawie. Powrót w niedzielę ok. godz. 21-ej.

Koszt : 250.- zł. – (emeryci, dzieci, młodzież szkolna i studenci: 240.- zł.) nie obejmuje
wstępów do obiektów muzealnych w Rogalinie (w zależności od ilości wybranych obiektów
i indywidualnie posiadanych uprawnień do zniżek koszt od 10.- do 35.- zł).
Informacje i zapisy u kierownika wycieczki - Marka Piaseckiego (tel. 603 404 213)
– do wyczerpania miejsc, nie później niż do czwartku 6 października

