
Oferując  Państwu  możliwość  obejrzenia  w  Ciechanowie  III-ego  Turnieju  Rycerskiego

zapraszamy  również  do  poznania  innych  atrakcji  turystycznych  regionu:  świeżo

zrewaloryzowanego  Zamku  Książąt  Mazowieckich,  przepięknej  rezydencji  jednego

z  najważniejszych  rodów  w  historii  Polski  –  Krasińskich  w  Opinogórze  oraz  głównego

ośrodka polskiej myśli pozytywistycznej w Gołotczyźnie.  

Ciechanów – Opinogóra -

Gołotczyzna

niedziela  10  sierpnia  2014 r.
W programie zwiedzania m. in.:

- ekspozycja archeologiczno-historyczna w podziemiach odnowionego średniowiecznego Zamku Książąt 

Mazowieckich w Ciechanowie oraz ciąg spacerowy murami łączącymi zachowane baszty;

- teren walk uczestników Turnieju Rycerskiego na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich;

- ciesząca się wielkim zainteresowaniem zwiedzających muzeum  ciechanowskie czasowa wystawa objęta 

patronatem ambasady Chin „Tradycyjne hafty, parasolki i wachlarze chińskie”;



- neogotycki zameczek w Opinogórze podarowany w prezencie ślubnym jednemu z trzech polskich 

wieszczów narodowych – Zygmuntowi Krasińskiemu przez jego ojca – gen, Wincentego Krasińskiego;

- dwór i oficyna mieszczące Muzeum Romantyzmu, a także galerię portretów rodowych Krasińskich 

oraz wystawę poświęconą dziejom rodziny i prezentację licznych pamiątek epoki napoleońskiej;

- 21-hektarowy „park na trzech pagórkach” z ponad tysiącem starych drzew, jedynym w Polsce pomnikiem 

Zygmunta Krasińskiego, kamiennym krzyżem upamiętniającym śmierć księcia mazowieckiego  Bolesława 

IV-ego, kamiennymi meblami i słynną ławeczką Amelii Załuskiej, zwaną „ławeczką miłości”; 

- kościół parafialny z panteonem rodu Krasińskich (groby rodziców, dzieci i wnuków oraz samego 

Zygmunta Krasińskiego) oraz jedną z najpiękniejszych rzeźb nagrobnych w Polsce – Marii z Radziwiłłów 

Krasińskiej – matki poety z jej sześcioletnim wówczas synem;

- cmentarz z grobami oficerów napoleońskich i osób blisko związanych z Zygmuntem Krasińskim;

- Muzeum Pozytywizmu w „Krzewni” - domu głównego ideologa tego kierunku literackiego;

- główna ekspozycja Muzeum Szlachty Mazowieckiej prezentująca wnętrza mieszkalne typowego dworu 

szlacheckiego w „Dworku Aleksandry Bąkowskiej”; 

- druga, po zwiedzanej na trasie naszych wycieczek w lipcu br. w Muzeum Miasta Zgierza, ekspozycja 

„Lalki – zapomniane zabawki dzieciństwa”;

 

Wyjazd  10 sierpnia o godz. 8,00 z Placu Bankowego w Warszawie.   Powrót  ok.  godz. 21-ej. 

Koszt :   95.- zł. –  (emeryci, dzieci, młodzież szkolna i studenci: 90.- zł.).

Informacje i zapisy: w BP „Imperial” ul. Ogrodowa 67 (tel. 22 654-89-89)  
                                   i u  kierownika  wycieczki  -  Marka  Piaseckiego  (tel. 603 404 213)
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