
ŁOWICKIE PASIAKI 

PROGRAM:
6:30 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. J. Popiełuszki). 
NIEBORÓW – zwiedzimy Muzeum w Nieborowie z manufakturą majoliki, w jego  skład wchodzą Pałac
Radziwiłłów wraz z ogrodem  oraz Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.
ŁOWICZ -  w Muzeum w Łowiczu zapoznamy się z dziejami ziemi łowickiej, kulturą ludową grupy
etnicznej Księżaków Łowickich. Znajdują się tu eksponaty dotyczące tradycyjnego budownictwa,
rolnictwa, kolekcja strojów ludowych, elementy dekoracyjne izb księżackich (np. wycinanki, pająki),
wyroby rzemiosła oraz przedmioty związane z kulturą duchową i obrzędowością. Zajrzymy również do
katedry Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja nazywanej „Mazowieckim Wawelem”. Jest ona miejscem
spoczynku dwunastu arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 roku często
rezydowali w będącym ich własnością Łowiczu. 
Obiad
SROMÓW - w rodzinnym Muzeum Ludowym zobaczymy niezwykłą prywatną kolekcję ponad 600
drewnianych figur, obrazujących doskonale folklor łowicki.
NIEPOKALANÓW - krótki przystanek w sanktuarium
Powrót do Białegostoku ok. 22:00

katalog ro pttk 2021

wrzesień 4 września 2021

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, 

KRS: 0000105323 tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11 Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

CENA: 290 zł/os.
                 280 zł/członkowie PTTK

        250 zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem, opieka pilota, przewodnik miejscowy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obiad,

ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową

(ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-

17:00). Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322

8202 z dopiskiem ”Łowicz” do dnia 27.08.2021. 

UWAGI: 
1.Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

2.Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach

nieborów - łowicz - sromów - niepokalanów

foto: canva.com foto: canva.com


