Oddział i Koła PTTK w Rzeszowie
zapraszają na „umowne” zakończenie imprez z cyklu

„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”

25.10.2020
„Obiekty sakralne…i nie tylko”
Zbiórka uczestników o godz. 6.50. Wyjazd z Dworca Głównego PKS w Rzeszowie o godz.7.00 (stanowisko
M). Planowana trasa: Jarosław - Surochów - Wysock - Michałówka – Chotyniec – Młyny – Łukawiec –
Oleszyce – Radawa
Zwiedzamy:
 Wysocko – zespół pałacowo-parkowy (z zewnątrz),
 Michałówka – d. drewniana cerkiew p.w. św. Michała Archanioła,
 Chotyniec - drewniana cerkiew na liście UNESCO, pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy,
 Młyny - d. drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Bożej (i nagrobek twórcy hymnu Ukrainy M. Werbickiego),
 Łukawiec - drewniana cerkiew pw. Św. Dymitra Męczennika,
 Oleszyce - murowana cerkiew pw. św. Onufrego.
W miejscowości Radawa (ok. godz.15.30): ognisko, kiełbasa z grilla, bigos, gorąca herbata.
„Umowne” zakończenie imprez z cyklu „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”:
Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Jarosław. Rozdanie drobnych upominków, dyplomów.
Uroczystość wzbogaci występ zespołu „Marek i Paweł” z piosenką turystyczną (i nie tylko).
W miejscu imprezy będzie czynna restauracja – możliwośc nabycia, kawy, piwa itp.)
Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00
Koszt:

85 zł – członkowie PTTK (młodzież – 55 zł)
100 zł – pozostali uczestnicy (młodzież – 65 zł)

Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnictwo na trasie, ognisko z poczęstunkiem, wstępy do
zwiedzanych obiektów.
Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55, lub osobiście w Biurze Oddziału, II piętro.
Wpłat wpisowego można dokonać gotówką albo kartą w Biurze Oddziału (II piętro), lub przelewem
na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie, nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742, w terminie
max. 3 dni od daty zapisu. Brak wpłaty wpisowego w ww. terminie, powoduje skreślenie z listy.
UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia
roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!
Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie
proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi
podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu.
Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas.
Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.
Wycieczkę poprowadzą:
Jarosław Giemza - kierownik działu ikon – Muzeum Zamek w Łańcucie przewodnik beskidzki
Eugeniusz Taradajko, Małgorzata Skulimowska – przewodnicy beskidzcy

