Zapraszamy na Wycieczkę - Poznajemy Puszczę Kampinoską
Kampinoski Park Narodowy został utworzony w1959 roku dzięki staraniom Jadwigi i Romana
Kobendzów. Położony jest na Nizinie Środkowo mazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż
przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy.
W granicach Parku Narodowego znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej, położone w
pradolinie Wisły. Puszcza tworzy wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie
węzłowym korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi) o znaczeniu europejskim.
Ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne w 2000 roku Kampinoski Park Narodowy
wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą
„Puszcza Kampinoska”.
Zapraszamy do odwiedzenia tego pięknego zakątka.
I dzień- środa 15maja 2019
Wyjazd z Olsztyna godz. 6.30 parking przy Teatrze Lalek
- Twierdza Modlin: bardzo ciekawy obiekt fortyfikacyjny, którego historia rozpoczyna się w czasach
"Potopu" i trwa do dnia dzisiejszego (w postaci Lotniska Modlin). Czas zwiedzania około 3 godzin.
Oglądamy budynki o różnym przeznaczeniu, od kasyna carskiego, poprzez osiedla oficerskie, schrony,
działobitnie, prochownie. Wejście do tzw. koszarowca - najdłuższego budynku w Europie. W przypadku
braku pogody, program możemy dowolnie zmienić.
- Górki Kampinoskie: maleńka osada położona w środku Puszczy. Ciekawy współczesny kościół z
burzliwą historią, pomnik przyrody "Sosna Powstańców" związany z Powstaniem Styczniowym
- Przejazd do Julinka, obiadokolacja
II dzień- czwartek 16 maja 2019

- Wiersze: maleńka wieś w centrum Puszczy. Podczas II wojny światowej główny ośrodek Niepodległej
Rzeczypospolitej Kampinoskiej - Zgrupowania AK 'Kampinos". Pomnik.
- Palmiry: cmentarz wojenny, miejsce egzekucji inteligencji warszawskiej (m.in. Janusz Kusociński,
Maciej Rataj, bł. ks. Zygmunt Sajna). Muzeum.
- Przejście piesze (ok.5- 6 km) na trasie Cmentarz Palmiry - Truskaw (las wydmowy, kładki na terenie
bagiennym)
- Laski: Zakład Opieki nad Ociemniałymi prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Wspaniałe dzieło osób świeckich i duchownych działające nieprzerwanie od okresu
międzywojennego. Kaplica i cmentarz leśny na którym spoczywa wiele znanych postaci czasów
współczesnych (m.in. Antoni Słonimski, Tadeusz Mazowiecki, Halina Mikołajska, Marian Brandys, Jan
Lechoń, Franciszek Starowieyski i inni).
- Powrót do Julinka, obiadokolacja
III dzień – piątek 17 maja 2019
- wykwaterowanie z hotelu- po śniadaniu , dalsze zwiedzanie
-Granica: Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego
- Żelazowa Wola: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina
- Brochów: kościół św. Rocha, miejsce ślubu Rodziców i siostry oraz chrztu Fryderyka.
-Powrót do Julinka – obiad
Wyjazd do Olsztyna po obiedzie .

W programie przewidziane jest również ognisko na terenie Julinka.

KOSZT WYCIECZKI- PLN 350,- dla członków PTTK, dla pozostałych osób PLN 360,Wpłaty można dokonać w dwóch ratach :
-do końca lutego 2019 r pierwsza rata PLN 200,-

pozostała kwota do końca marca 2019 r

Cena imprezy obejmuje:







Przejazd autokarem z klimatyzacją
noclegi
śniadania , obiadokolacje,
ognisko,
bilety wstępu
ubezpieczenie (dodatkowe dla osób nie będących członkami PTTK )

Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie .

Zapisy przyjmuje koleżanka
Graźyna Cymcyk-502 666 380
Wpłaty gotówkowe są przyjmowane w każdą środę , w godz. 12- 14 w Klubie Turysty PTTK Wysoka
Brama Olsztyn.

