zaproszenie na

JUBILEUSZ 60-lecia
KOŁA PRZEWODNIKÓW
TERENOWYCH I BESKIDZKICH PTTK
w RZESZOWIE

9 – 11 maja 2014 r.
Rzeszów

Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
Program uroczystości:
09.05.2014 (piątek)
do godz. 18.00

- przyjmowanie gości, kwaterowanie:
Hotel „ISKRA”, Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 75

godz. 19.00

- Wieczór z gitarą – przy winie (w przerwie bigos),
Restauracja DESSA, Rzeszów, ul. Matejki 2 (Rynek, budynek PTTK)

10.05.2014 (sobota)
godz. 7.30

- śniadanie

godz. 9.00 – 11.00

- Akademia Jubileuszowa
wystąpienia Prezesa i zaproszonych gości, wręczenie odznaczeo i wyróżnieo,
prezentacja historii Koła,
prezentacja nt.: „Nowe obiekty na liście UNESCO z woj. podkarpackiego” –
Jarosław Giemza
Urząd Marszałkowski, Rzeszów, Al. Cieplioskiego 4

godz. 11.00 – 18.30

- wycieczki krajoznawcze (autokarowe) na trasach:
Trasa 1: „Szlakiem cerkwi z Listy UNESCO” – Radruż, Chotyniec, Łaocut –
Muzeum Gorzelnictwa
Trasa 2: „Historia najdawniejsza i dawna” – Trzcinica – Karpacka Troja, Krosno –
Centrum Dziedzictwa Szkła
wyjazd: parking przy Urzędzie Marszałkowskim, Rzeszów, Al. Cieplioskiego 4
(w trakcie wycieczek obiad)

godz. 20.00

- Bal Przewodnicki – taoce przy orkiestrze na żywo, uroczysta kolacja,
stół z potrawami regionalnymi.
Restauracja Twierdza, Rzeszów, ul. Podkarpacka 10 B

11.05.2014 (niedziela)
godz. 7.30

- śniadanie

godz. 9.00

- uroczysta Msza Święta w intencji przewodników pod przewodnictwem
JE Księdza Biskupa, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, Jana Wątroby
Sanktuarium MB Rzeszowskiej, Bazylika Mniejsza oo. Bernardynów,
Rzeszów, ul. Sokoła 8

godz. 10.30

- wspólne zdjęcie uczestników na rzeszowskim Rynku

godz. 11.00

- wycieczki krajoznawcze :
Trasa 1: piesza – zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem, na zakooczenie
obiad o godz. 13.00 w Restauracji DESSA
Trasa 2: autokarowa do Łaocuta – zwiedzanie Muzeum Zamek w Łaocucie wyjazd: parking przy Urzędzie Marszałkowskim,
po powrocie do Rzeszowa ok. godz. 14.00 obiad w Restauracji DESSA

Koszt uczestnictwa: 290 zł
Świadczenia: 2 noclegi, 2 obiady, 2 śniadania, kolacja, Bal Przewodnicki, udział w wycieczkach
według programu, materiały krajoznawcze, odznaka jubileuszowa.
Zgłoszenia uczestników w obchodach jubileuszowych dokonuje się na załączonej „Karcie zgłoszenia”
w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2014r. wraz z wpłatą wpisowego.

Informacje dodatkowe:
1. Organizatorzy planują w dniach 08 – 09.05.2014 r. dla chętnych wycieczkę do Lwowa w cenie
260 zł od osoby (wg załączonego szczegółowego programu).
Dla osób jadących do Lwowa, istnieje możliwośd zarezerwowania dodatkowego noclegu
w Rzeszowie (z 07/08.05.2014 – Hotel „ISKRA”) w cenie 60 zł – kwotę tę należy wpłacid
razem z wpisowym.
2. Informujemy, że ze względów organizacyjnych, wycieczka do Lwowa odbędzie się przy
udziale min. 40 osób.
3. Osoby nie będące członkiem PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie!
4. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany programu.

Z turystycznym pozdrowieniem
ORGANIZATORZY

Szczegółowe informacje:
PTTK Oddział w Rzeszowie
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
tel. 17 853 67 55
e-mail: przewodnicy@pttk.rzeszow.pl
www.przewodnicy.pttk.rzeszow.pl

Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
zaprasza na wycieczkę
w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników

do Lwowa
w dniach

08 – 09.05.2014 r.
Program:
08.05.2014 (czwartek)
6.00 – wyjazd z hotelu w Rzeszowie (6.15 dworzec PKS), przejazd do Lwowa, w tym czasie kawa w hotelu
Mirage (Sądowa Wiśnia)
11.00 – 14.30 – zwiedzanie centrum Lwowa:
 Katedra grekokatolicka św. Jura
 Dział malarstwa polskiego w pałacu Łozińskich
 Katedra rzymskokatolicka
 Rynek miasta
 Katedra ormiańska
14.30 – 17.00 – obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu SV oraz przejazd do Teatru Opery
17.00 – 20.00 – spektakl w teatrze
20.30 – spacer po centrum miasta
22.00 – powrót do hotelu, nocleg
09.05.2014 (piątek)
7.30 – śniadanie
8.30 – 14.00 – zwiedzanie miasta:
 Cmentarz Obrońców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 Cmentarz Łyczakowski
 Pomnik zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich
 Kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku
 były kościół dominikański oraz cerkiew ruska (wołoska)
14.30 – obiad w centrum Lwowa – restauracja Lwowska Premiera
15.30 – 20.30 – powrót do Rzeszowa
Koszt - 260 zł, obejmuje:
 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w bardzo dobrym hotelu SV we Lwowie
 obiad w 2 dniu – restauracja Lwowska Premiera
 autokar
 ubezpieczenie
 pilot oraz przewodnik we Lwowie (kol. Darek Kompanowicz)
 wstępy do zwiedzanych obiektów
UWAGA!!! – Koszt dodatkowy to spektakl w teatrze operze, w wysokości ok. 120 – 150 UAH (tj. 40 – 60
zł)
Tytuł spektaklu w operze jest ogłaszany na 3 – 5 tygodni przed widowiskiem – będzie podany na stronie
internetowej – prosimy o deklarację, celem zamówienia biletów
Dodatkowe informacje: Witold Haspel, tel. 607 995 379

