
 

PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 1-3 maja na wycieczkę krajoznawczą  

w trakcie której poznamy atrakcje turystyczne z listy 

KANONU KRAJOZNAWCZEGO POLSKI znajdujące się w 

północnej części województwa łódzkiego. 

 

PROGRAM 

1 maja (piątek) – spotkanie uczestników  o godz. 7
00

  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice,  Łódź, Łęczyca, Tum. Tu 

zwiedzamy romańską kolegiatę. Przejazd przez Piątek (tu w rynku pomnik i geometryczny środek 

Polski) do Kutna. Tu zwiedzamy Muzeum Bitwy nad Bzurą.  Przejazd do Oporowa. Tu zwiedzanie 

gotyckiego zamku i znajdującego się w nim Muzeum. Przejazd do Łowicza. Zakwaterowanie w 

hotelu Lovicz. Tu obiadokolacja. Pokoje 2,3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

 

2 maja (sobota) – śniadanie. Zwiedzanie muzeum w Łowiczu. Przejazd do Walewic. Tu 

zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego (i słynnej stadniny koni). Przejazd do Nieborowa, tu 

zwiedzamy zespół pałacowo – parkowy a w nim muzeum z niezwykle cennymi eksponatami. 

Powrót do Łowicza. Obiadokolacja, wieczorny spacer po łowickiej starówce oraz zwiedzanie 

katedry. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

 

3 maja (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Arkadii, tu zwiedzamy park romantyczny z wieloma 

budowlami „antycznymi”, założony w XVIII w. Przejazd do Skierniewic, tu zwiedzamy zespół 

budynków dworca kolejowego z XIX wieku. Przejazd do Rogowa, tu zwiedzamy muzeum 

przyrodniczo – leśne SGGW i ogród dendrologiczny. Przejazd do Boguszyc, tu zwiedzimy drewniany 

bogato wyposażony kościółek z 1558 roku. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 21
00

. 

 
 
CENA;  290 zł członkowie PTTK       280 zł członkowie SKKT        310  zł – pozostali. 

 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota i miejscowych przewodników na całej 

trasie wycieczki, 2 noclegi z HB w hotelu „Lovicz” w Łowiczu, realizacja ww. programu.  
 

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

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. 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 wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 

obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie 

szczegółowy program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega 

sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 

 


