Podróżnik
zaprasza
Perły Wielkopolski
Gostyń (bazylika filipinów) - Rydzyna (pałac) –
Pawłowice (pałac)
TERMIN: 5 czerwca 2021 , sobota
WYJAZD: godz.07:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana
Pawła II)

 Bazylika filipinów na Świętej Górze w Gostyniu

Zespół klasztorny wraz z barokowym kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i
św. Filipa Neri zbudowany został na wzór weneckiej bazyliki Santa Maria della
Salute .

Bazylika jest zlokalizowana na wzniesieniu morenowym, nazwanym Świętą Górą.
Obecny kościół powstał w latach 1675–1698. Miał on być wotum ufundowanym
przez Adama Konarzewskiego w podziękowaniu za cudowne uzdrowienie w
dzieciństwie. Adam Konarzewski wkrótce jednak zmarł, a budowa była
kontynuowana przez wdowę po nim Zofię z Opalińskich, następnie przez ich
córkę. Pracami kierowali włoscy architekci. Wnętrze kopuły pokryte jest
polichromią Jerzego Wilhelma Neunhertza. Kopuła bazyliki jest największą w
Polsce - 17 m średnicy, 50 m wysokości. Po bazylice oprowadzi nas brat
zakonny.

 Pawłowice – pałac Mielżyńskich

To jedna z kilku najokazalszych i swego czasu najbardziej luksusowych
wielkopolskich rezydencji szlacheckich. W rękach Mielżyńskich, herbu Nowina
majątek ten pozostawał od końca XVII w. do 1939 r. Fundatorem pałacu był
pisarz wielki koronny Maksymilian Mielżyński (1738-1799), o którym mówiono,
że jest najbogatszym człowiekiem w Wielkopolsce.

Do najwspanialszych pomieszczeń pałacu należy wielka Sala Kolumnowa,
wykorzystywana obecnie jako sala konferencyjna. Przed wojną liczne pokoje,
sale i korytarze rezydencji Mielżyńskich wypełniały tysiące bezcennych
zabytkowych mebli, obrazów, rzeźb, przedmiotów ze szkła, porcelany i srebra.
Ozdobą pałacu była również założona przez Maksymiliana Mielżyńskiego
biblioteka, licząca w 1929 r. ponad 10 tys. woluminów w pięknych oprawach.
Bogate zbiory zaginęły niestety w czasie II wojny światowej. Od 1945 r. pałac
należy do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego, będącego filią

Instytutu Zootechniki w Krakowie, pełni również funkcję ośrodka konferencyjnohotelowego. Zwiedzimy dostępne pomieszczenia.

 Rydzyna – pałac

Jedna z najpiękniejszych magnackich rezydencji w Polsce. Dzisiejszy wygląd
nadali mu, w wyniku przebudowy gotyckiego zamku, wybitni architekci epoki,
kolejno; Giuseppe Simone Belotti , Pompeo Ferrari, Karol Martin Frantz. Zamek
miał tyle okien co dni w roku, tyle sal ile tygodni. Sal paradnych było 12, zaś 4
baszty narożne odpowiadały porom roku. Pałac był własnością
rodu
Leszczyńskich, z którego pochodził król Polski Stanisław Leszczyński, potem
książąt Sułkowskich. Książę August Sułkowski założył ostatnią w Rzeczpospolitej
ordynację , z zaznaczeniem że po wymarciu jego rodu majątek przechodzi na
własność Komisji Edukacji. W 1945 r pałac został spalony. Do dawnej świetności
przywróciło go
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
(SIMP). Część pałacu została adoptowana na centrum hotelowo-konferencyjne.
Zwiedzimy z przewodnikiem historyczne pomieszczenia.

 Rydzyna – miasto
W całości uznane za zabytek z barokowym układem urbanistycznym, unikatowym
w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Główna oś miasta biegnie od rynku z
ratuszem i figurą Trójcy Świętej przez most, nad kanałem, wprost do zamku.
Wokół rynku wznoszą się XVIII i XIX wieczne kamieniczki a obok znajduje
się barokowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława, ufundowany przez
księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Wewnątrz świątyni, o barokowym
wyposażeniu, za ołtarzem głównym, znajduje się płyta nagrobna Jana z
Czerniny - założyciela miasta, będąca jednym z najstarszych w Wielkopolsce
nagrobków rycerskich (1423 r) – wnętrze kościoła zwiedzimy w miarę
dostępności

Powrót do Wrocławia ok. 19:00

CENA : 115 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, opłaty drogowe, przewodnicy
muzealni, ubezpieczenie, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów.

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 110 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Bazylika filipinów w Gostyniu – 2zł/os – cegiełka
 Pałac w Pawłowicach – 5 zł/os
 Zamek + miasteczko Rydzyna – 25 zł/os
W restauracji pałacu w Rydzynie zjemy zorganizowany obiad – chętni proszę się
zgłaszać przy zapisach - rosół z makaronem, mięso duszone w sosie , ziemniaki
,warzywa gotowane, woda mineralna – 35 zł /os płatne w autokarze
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE










Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr
telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko – Wielkopolska (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie Pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o




rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

