
 

 

 

Termin Miejsce Program  Cena 

28 maja 2017  
(niedziela) 

PUŁTUSK- 
CIECHANÓW 

Pułtusk – wędrując z przewodnikiem, uczestnicy 
poznają najcenniejsze zabytki Pułtuska, m.in.: 
najdłuższy w Europie rynek z ratuszem i zabytkowymi 
kamienicami, gotycką bazylikę p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, baszty miejskie. 
Odwiedzimy również Muzeum Regionalne, aby 
rozwiązać zagadkę wielkiego deszczu meteorytów w 
Pułtusku w 1868 roku!  
Obiad dwudaniowy z nutą regionalną. Następnie 
udamy się do Opinogóry.  
Opinogóra – Muzeum Romantyzmu, które gromadzi 
m.in. pamiątki po rodzinie Krasińskich. Muzeum 
w budynku dawnego pałacu otoczone jest ponad                 
22 ha parku romantycznego, w którym zobaczymy 
również słynną neogotycką oficynę pałacową. Na 
zakończenie zwiedzania udamy się do pobliskiego 
kościoła, który jest swoistym mauzoleum rodziny 
Krasińskich.  
W drodze powrotnej przyjrzymy się zamkowi książąt 
mazowieckich w Ciechanowie, aby w końcu dotrzeć 
do Modlina.  
Twierdza Modlin – zwiedzanie cytadeli Twierdzy 
Modlin położonej w widłach rzeki Narwi, Bugu                      
i Wisły. Spacer po cytadeli, w trakcie którego 
poznamy zagadki tego ceglanoziemnego kolosa. 
Wejście na Wieżę Tatarską, z której rozciąga się 
zapierający dech w piersiach widok na połączone 
rzeki.  

 100 zł/os.  
Cena zawiera: 

całkowity 
koszt realizacji 

programu, 
przejazd 

autokarem, 
wyżywienie, 

ubezpieczenie 
NNW 

23-24-25 
czerwca 2017  

(piątek,  
sobota,  

niedziela) 

PIENINY  Dzień 1 
Przejazd do Dębna, wizyta w drewnianym kościele 
św. Michała Archanioła z końca XV w. wpisanego do 
rejestru zabytków UNESCO. Przejazd do Szczawnicy – 
zwiedzanie uzdrowiska, posiadającego 12 źródeł wód 
mineralnych, wyjazd kolejką na Palenicę. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 2  
Śniadanie bufetowe. Spotkanie z przewodnikiem 
górskim.  

610 zł/os.  
Cena zawiera: 

całkowity 
koszt realizacji 

programu, 
przejazd 

autokarem, 
wyżywienie, 

ubezpieczenie 
NNW 



Czorsztyn – spacer po kornie tamy.  
Niedzica – zwiedzanie jednego z najładniejszych                   
i niezwykle malowniczo położonych zamków w 
Polsce, wzniesionego w XIV w.  
Homole - Wąwóz Homole to jedna z największych 
przyrodniczych atrakcji Pienin. Obiadokolacja 
biesiadowa z dwoma ciepłymi posiłkami oraz bogatą 
zimną płytą, ciepłymi i zimnymi napojami.  
Dzień 3 
Śniadanie bufetowe. Przejazd do Czerwonego 
Klasztoru (Słowacja). Zwiedzanie zabudowań 
klasztoru Kartuzów. Spływ przełomem Dunajca – 
jedna z największych atrakcji nie tylko Sromowiec 
Niżnych, ale całego regionu, a może i kraju, narodziła 
się na początku XIX wieku dzięki węgierskim 
właścicielom zamku w Niedzicy.  

17 września 
2017 

(niedziela) 

GRUDZIĄDZ Radzyń Chełmiński – gród został założony przez 
Krzyżaków po 1231 roku. Na początku XIV wieku 
rozpoczęto wznoszenie gotyckiego zamku.                          
W Radzyniu zwiedzimy z przewodnikiem zamek na 
murach.  
Grudziądz – w czasie wędrówki przez miasto 
zobaczymy m.in.: zabytkowe spichlerze nad Wisłą, 
które mają do sześciu kondygnacji, Bramę Wodną, 
Górę Zamkową z pozostałościami zamku 
krzyżackiego, rynek z ławeczką Mikołaja Kopernika 
oraz tablicę upamiętniająca stracenie Mikołaja                     
z Ryńska, pomnik ułana z dziewczyną.  
W czasie zwiedzania zjemy obiad w restauracji 
położonej w sąsiedztwie rynku.  

135 zł/os.  
Cena zawiera: 

całkowity 
koszt realizacji 

programu, 
przejazd 

autokarem, 
wyżywienie,  

ubezpieczenie 
NNW 

 

 

 

 
 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów 

czynny od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00, telefon 22 789 71 02 

e-mail: biuro@gokcelestynow.pl          www.gokcelestynow.pl 
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