
 

IX WYCIECZKA      
WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ 

 

Klub PTTK „KLIMEK” Grudziądz 

organizuje wyjazd do Warszawy nawiązujący do 

93. rocznicy powstania w Grudziądzu oddziału 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Termin: 13-15.11.2015 r. 
W programie wycieczki: 

 Cmentarz Żydowski, 

 „Filtry Lindleya”, 

 Muzeum Kolejnictwa (w tym salonka Bieruta), 

 Muzeum Woli, 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

 Cmentarz Powstańców Warszawy, 

 Kolonia Wawelberga, 

 Powiśle – spacer przez Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego od Płyty desantu 3 Dywizji 

Piechoty do Muzeum Ziemi (zwiedzanie), 

 Żydowski Instytut Historyczny, 

 Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 

 Osiedle Za Żelazną Bramą, 

 okolice Placu Grzybowskiego z Synagogą im. Małżonków Nożyków, 

 msza św. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, 

 nocleg z pościelą o standardzie turystycznym w hostelu „Dom przy Rynku”, 

rynek Nowego Miasta 4 (www.cityhostel.net), 

 w niedzielę po zwiedzaniu obiad w restauracji „Magat”. 

Wyjazd z Grudziądza o godz. 6:00 sprzed bazy PKS, powrót ok. godz. 22:00. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do programu nieznacznych zmian. 

Zgłoszenia (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, tel. kontaktowy – wg wzoru) należy 

przesyłać e-mailem na adres j.kaminski@wp.pl do dnia 28 października 2015 r.  

O uczestnictwie decyduje w pierwszej kolejności ilość odbytych wycieczek „Warszawa da się lubić", 

następnie kolejność zgłoszeń (i oczywiście uiszczenie wpisowego).  

Koszt wycieczki: wpisowe 200 zł – płatne 29 października 2015 r. w „#room” (obok Informacji Turystycznej 

na Starym Rynku), w godz. 17:00-18:00 + 88 zł (ulg. 72 zł) na wstępy i obiad (płatne w dniu wyjazdu).  

W przypadku rezygnacji z wycieczki wpisowe nie będzie zwracane. 

Jest możliwość obejrzenia spektaklu „Oberża pod złotym rogiem” w Teatrze Żydowskim (piątek, godz. 19:00) 

(www.teatr-zydowski.art.pl/spektakl/oberza-pod-zlotym-rogiem). Przy powyżej 20 chętnych cena biletu 

grupowego wyniesie 40 zł od osoby (płatne z wpisowym). Proszę o deklaracje na karcie zgłoszenia. 

Członkowie PTTK (z opłaconą składką na 2015 rok) na wycieczce będą objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na mocy porozumienia ZG PTTK z AXA T.U.iR. S.A., natomiast każdy inny 

uczestnik musi ubezpieczyć się sam. 

ORGANIZACJA WYCIECZKI OPIERA SIĘ NA ZASADZIE "NON PROFIT" PRZY 

WYKORZYSTANIU, ZAANGAŻOWANIU I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZY I NIE MA 

CHARAKTERU KOMERCYJNEGO. 

organizator wycieczki 

JAN KAMIŃSKI 

kom. 604780505 

e-mail  j.kaminski@wp.pl                   
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