W PUŁTUSKU…
TERMIN:

19.01.2019

W styczniu w Pułtusku wydarzyło się:
 Na przełomie grudnia 1806 i stycznia 1807 roku oraz w dniu 30.01.1807 przebywał cesarz Francji Napoleon
Bonaparte;
 W dniu 30 stycznia 1868 roku w okolicach Pułtuska spadł deszcz kamiennych meteorytów, określany przez
naukowców jako największy tego typu przypadek na całym świecie;
 Dnia 14 stycznia 1942 roku urodził się Krzysztof Klenczon, legendarny kompozytor, wokalista i gitarzysta.
W latach 1965-70 grał w Czerwonych Gitarach a 1970-72 w założonym przez siebie zespole Trzy Korony.
Jego piosenki, to absolutna klasyka polskiej muzyki. Warto przypomnieć choćby: - "Wróćmy na jeziora" "Nikt na świecie nie wie" - "Kwiaty we włosach" - "Powiedz stary, gdzieś ty był" - "Biały krzyż" - "Port".
Program:
Godz. 8.00 – spotkanie na Placu Bankowym w Warszawie; odjazd na trasę godz. 8.15
SEROCK – miejsce urodzenia poety Włodzimierza Wolskiego (1824-1882) – autora libretta do opery „Halka”
i „Hrabina” Stanisława Moniuszki; spacer po mieście z pokazaniem rynku i zabudowy wokół, kościoła p.w.
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - jednego z najstarszych zabytków na Mazowszu; wczesnośredniowieczne grodzisko zwane Ogrodziskiem lub Barbarką;
PUŁTUSK – miasto z prawami miejskimi z 1257 roku jako gród obronny; wędrówka po najdłuższym
brukowanym rynku w Polsce (380m) z pokazaniem m.in. :
 Bazyliki kolegiackiej Zwiastowania NMP z XV wieku, z renesansową przebudową w XVI wieku;
 d.ratusza z wieżą z XVI w. (obecnie Muzeum Regionalne – wejście na wieżę); Muzeum Regionalne obejrzenie wystawy „Napoleon w Pułtusku” oraz meteorytów;
 domu, w którym przebywał Napoleon Bonaparte;
 Zamku biskupów usytuowanego na brzegu Narwi z XIV-XVI wieku, obecnie Dom Polonii.
 Kaplicy pw. św. Marii Magdaleny przy rynku.
 Kościoła pojezuickiego pw. śś. Piotra i Pawła, barokowy z 1718 r. (w miejscu wcześniejszego z 1570 r.),
W ołtarzu głównym obraz Wojciecha Gersona.
 Odpoczynek na ławeczce z Krzysztofem Klenczonem i możliwość posłuchania Jego piosenek.
W trakcie zwiedzania - czas wolny. Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 18.00.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 80 PLN
SENIORZY I CZŁ, PTTK:

74 PLN

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem w zależności od wielkości grupy; obsługę pilota – przewodnika na
całej trasie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW , podatek VAT.
Uwaga: wpisowe nie zawiera ew. datków w świątyniach.
ZAPRASZAMY !
Organizator: Teambustravel

