
PTTK Oddział Mysłowice organizuje wycieczkę  krajoznawczą w terminie 1 – 4 maja 2014 r.  
W trakcie  wycieczki zwiedzać będziemy 

atrakcje krajoznawcze leżące wokół Warszawy, 
znajdujące się w Kanonie Krajoznawczym Polski. 

PROGRAM 

1maj (czwartek) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP. 
Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Warszawa.  W Radziejowicach zwiedzanie zespołu pałacowo – 
parkowego (w nim galeria malarstwa Józefa Chełmońskiego). Przejazd do Pruszkowa, tu planowaliśmy 
zwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego (będzie w remoncie do września), wejście na 
teren Muzeum gdzie zobaczymy fragmenty ekspozycji. Przejazd do Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Zwiedzimy Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy. Przejazd do Żelazowej Woli – zwiedzanie domu 
rodzinnego F. Chopina. Przejazd do miejsca noclegowego. Jest nim Zajazd „Leśne Uroczysko” k. 
Sochaczewa. Pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Tu obiadokolacja. 

2 maj (piątek) – śniadanie. Przejazd do Sochaczewa, zwiedzamy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i pola 
Bitwy nad Bzurą. Przejazd do Brochowa, zwiedzamy kościół obronny z XVI w.  Przejazd do 
Niepokalanowa – zwiedzanie  Bazyliki, starej kaplicy – sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe, Muzeum 
św. Maksymiliana Kolbe, Misterium Męki Pańskiej, Panorama Tysiąclecia. Przejazd do Zajazdu „Leśne 
Uroczysko”, tu obiadokolacja.   

3 maj (sobota) – śniadanie. Przejazd do Czerwińska nad Wisłą – tu zwiedzamy zespół klasztorny. Wielką 
atrakcją kościoła, są freski z XIII wieku. Jest to największy zespół malowideł romańskich w Polsce. 
Przejazd do Modlina, zwiedzamy twierdzę (należy zabrać latarki). Przejazd do Palmir. To miejsce leżące 
na terenie Kampinoskiego PN. Tu zwiedzimy cmentarz i Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Przejazd do 
Warszawy – Chomiczówki. Tu zwiedzimy kościół z licznymi symbolami PTTK. Jeżeli czas pozwoli to 
przejedziemy do warszawskiej starówki. Tu obiadokolacja i wolny czas. Przejazd do miejsca noclegowego. 
Jest nim Dom Pielgrzyma w Kobyłce. Pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 

4 maj (niedziela) – śniadanie. W Kobyłce zwiedzamy kościół św. Trójcy z cennym wyposażeniem 
barokowym. Przejazd do Ossowa, gdzie zwiedzimy miejsca związane ze słynną bitwą warszawską z 1920 
roku (mauzoleum, pomniki i cmentarz poległych). Przejazd do Sulejówka, tu zwiedzimy Dworek Milusin a 
w nim Muzeum J. Piłsudzkiego. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 

 
 
CENA;  365 zł członkowie PTTK         360 zł członkowie SKKT,         380  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem,  NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki, miejscowych  przewodników, 2 noclegi 
z HB w Zajeździe „Leśne Uroczysko”, jeden nocleg z HB w  
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za zwiedzane miejsce, pozostałe wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Tel/faks 32 2225606. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   
Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych 
wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów i rencistów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej.  
 
 


