folklor

ziemi łowickiej

program
W CENIE

Wyżywienie 1 obiad
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały
czas trwania wyjazdu
Bilet wstępu do muzeów
oraz ogrodów, udział w lekcjach
muzealnych

CENA OD
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Łowicz - zaczynamy od wizyty
w muzeum, gdzie wystawy świetnie pokazują Ziemię Łowicką
jako region wyróżniający się
zwyczajami, obrzędami, sztuką czy budownictwem. Dlatego
też, z pewnością wpadniecie w
zachwyt oglądając bajecznie
kolorowe stroje łowickie, a oddech wstrzymacie na wystawie
z wycinankami i pająkami. W czasie lekcji muzealnej usłyszycie
opowieść o dawnej szkole oraz
weźmiecie udział w warsztatach
pisania piórem i stalówką. Na
koniec udamy się do miniskansenu, gdzie zaprezentowane
będą najstarsze, przeniesione
z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, budynki mieszkalne
i gospodarcze. Naprawdę warto!

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników
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Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).

Obiad
Nieborów - odwiedzicie jedną
z najpiękniejszych rezydencji
magnackich w Polsce – Pałac Radziwiłłów. Dostojna posiadłość
otoczona ogrodami w stylu angielskim i francuskim, przez lata
służyła wysoko postawionym
rodzinom. Pałac w Nieborowie został zbudowany w latach
1690-1697 i jest przykładem stylu
barokowego. Weźmiecie udział
w lekcji, która stanie się prawdziwą zabawą z historią! W ramach
zajęć proponujemy wspólne
zwiedzanie pałacu, a następnie
grę w kalambury, która pozwoli
utrwalić najistotniejsze wiadomości o nieborowskich zabytkach.
Arkadia - fascynujące spotkanie
z historią podczas zwiedzania
pałacu w Nieborowie warto dopełnić wizytą w pobliskiej Arkadii. W Polsce niewiele ogrodów
pamięta czasy tak odległe jak
Ogród Arkadyjski Heleny Radziwiłłowej. Założony został już
w roku 1778 w wyniku docierającej do Polski mody na tzw. ogrody angielskie. Spacer wytyczonymi alejkami wokół spiętrzonego
wielkiego stawu oraz urokliwe
zakątki obsadzone bujną roślinnością z pewnością przeniosą
Was w czasy romantyzmu.
Wyjazd powrotny.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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