
Pierwsza  wycieczka  2015
Rozpoczynając nowy sezon turystyczny zapraszamy Państwa na niezwykle barwne podhalańskie obchody Niedzieli 

Palmowej w Rabce, do klasztoru w Szczyrzycu oraz na wyjątkowe atrakcje sobotniego wieczoru w Krakowie

KRAKÓW  - RABKA

- SZCZYRZYC 

w dniach  28 – 29 marca 2015 r.



W programie  m. in.:

-  udział w góralskiej procesji Święta Niedzieli Palmowej w Rabce z otoczonym konną banderią Panem Jezusem na  

   osiołku oraz obejrzenie ponad 100 palm (najwyższe o wys. ponad 20 m.) biorących udział w jednym z najstarszych

   w Polsce (57. Edycja) konkursie, a dla smakoszy okazja skosztowania wielkanocnych potraw i regionalnych 

   smakołyków na tradycyjnym kiermaszu;

-  zwiedzanie liczącego blisko 800 lat Opactwa OO. Cystersów  w Szczyrzycu ze słynnym Sanktuarium Matki Bożej   

   Szczyrzyckiej – Matki Pokoju i Dobroci, którego opiekunami są nadal zakonnicy w białych habitach;

-  spacer po krakowskim Kazimierzu, a dla chętnych (płatny dodatkowo) w sobotę o 20-ej koncert muzyki   

   klezmerskiej w Austerii „Klemer Hois” mieszczącej się w zabytkowej Starej Mykwie w centrum dzielnicy żydowskiej;

-  obejrzenie z przewodnikiem wystawy malarskiej „W poszukiwaniu tożsamości” prezentującej obrazy jednego 

   z najzdolniejszych uczniów Jana Matejki – Maurycego Gottlieba (w zabytkowej Kamienicy Szołayskich);

-  wizyta w Sukiennicach i zwiedzanie z przewodnikiem największej w kraju galerii XIX-w. malarstwa polskiego;

-  możliwość skorzystania z atrakcji Krakowskiego Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Głównym;

-  podziwianie panoramy Starego Miasta z wysokości tarasu widokowego Akademii Medycznej lub Sukiennic.

Zakwaterowanie w elegancko wyposażonych pokojach gościnnych (2 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym)     

                             Hotelu „Polonia” (ul. Basztowa) w samym centrum miasta przy Plantach.

Wyjazd  w sobotę 28 marca o godz. 8-ej  z Placu Bankowego w Warszawie.

Powrót  do Warszawy w niedzielę 29 marca ok. godz. 21,30.

Koszt :   250.- zł.    (240.- zł. –  emeryci, młodzież szkolna i studenci).

Informacje i zapisy do czwartku    12 marca  
W Biurze Podróży „Imperial” (ul. Ogrodowa 67) – tel. 22 654-89-89 
                            i u  kierownika  wycieczki  -  Marka  Piaseckiego  (tel. 603 404 213).
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