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SIEDLCE - 1 dzień
SIEDLCE, MIŃSK MAZOWIECKI
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Siedlec. Za
czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków
życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. Koniecznie więc należy zobaczyć klasycystyczny pałac
Ogińskich, w którym gościł m.in. Poniatowski, Potoccy, Tadeusz Kościuszko czy Franciszek Karpiński. Pałac
jest otoczony urokliwym parkiem miejskim noszącym miano Aleksandrii na cześć księżnej Ogińskiej.
Najważniejszym zabytkiem miasta jest ratusz zwany Jackiem, zwieńczony muskularną sylwetką Atlasa
dźwigającego kulę ziemską. Będąc na ratuszowym dziedzińcu warto posłuchać melodii wygrywanej przez
zegarowe kuranty – to polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. Najbardziej
charakterystyczną budowlą sakralną w mieście jest kościół katedralny pw NPN Marii Panny. Natomiast w
zbiorach siedleckiego Muzeum Diecezjalnego zobaczymy wyjątkowe dzieło sztuki - obraz autorstwa El Greco
zatytułowany „Ekstaza św Franciszka”. Przejazd do Mińska Mazowieckiego, który czasie swojej historii
kilkukrotnie zmieniał nazwę - dzisiejsza została nadana w 1916 roku. Ostatnimi właścicielami miasta byli
Doria-Dernałowiczowie, a piękno ich klasycystycznego pałacu i walory krajobrazowe otaczającego go parku
podziwiali m.in. Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Zygmunt Józef Piłsudski, nuncjusz stolicy apostolskiej
Achilles Ratti - późniejszy papież Pius XI, Charles de Gaulle czy Władysław Anders. Wart naszej uwagi jest
także kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z końca XVI wieku, we wnętrzu którego zobaczymy obraz
MB Wniebowziętej namalowany przez Jana Czesława Moniuszkę, syna Stanisława Moniuszki. Wyjazd w drogę
powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 6 - 15 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg
i zniżek.
Uwagi:
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2018 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
Terminy i ceny:
16.11 - 16.11.2019

129 zł

