Wyjazd Grupy Motocyklowej Miś do Zakopanego…… i nie tylko.

Start w sobotę 21 lipca powrót w niedzielę 29 lipca.
Zapraszam na ponad tygodniową wycieczkę .Do odwiedzenia i zobaczenia proponuję .
-Muzeum Zagłady w Oświęcimiu.
-Wadowice Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego i oczywiście Papieskie kremówki.
-Spływ Dunajcem.
-Muzea, Tatrzańskie i Karola Szymanowskiego w Zakopanem , Lenina w Poroninie.
-Wjazd na Kasprowy Wierch i Gubałówkę.
-Zamek w Nidzicy.
-Morskie Oko.
- Jeden z najstarszych góralskich targów w Nowym Targu.
-Zwiedzimy kilka pięknych zabytkowych kościołów i zabytkowy cmentarz w Zakopanem.
-Odwiedzimy Fanklub Kamila Stocha w Zębie.
-Wyjazd na Słowację. Pętla ponad 250 kilometrów połączony ze zwiedzanie między innymi
zabytkowego Popradu.
-Dzień przerwy i odpoczynek w Termach w Szaflarach.
-Kopalnia Soli w Wieliczce .
Do Przejechania mamy ponad 2,5. tys kilometrów.

W wielkim skrócie plan przedstawia się następująco.

Dzień Pierwszy sobota.21.07

-

Godzina 6.00 Zbiórka parking przy Tesco na ul. Myśliborskiej.

Po krótkiej odprawie , omówieniu trasy i przypomnieniu zasad jazdy w grupie startujemy w
kierunku Oświęcimia. Planowany przyjazd około godziny 16.00

Nocleg w Hotelu

Olimpijskim. Cena 153

www.hotelolimpijski.com

zł pokój dwuosobowy ze śniadaniem.

Dzień drugi niedziela.22.07

Niedziela Śniadanie godzina 8.00 , następnie o 8.45 wyjazd do Muzeum Zagłady w Oświęcimiu.
W zależności od wyboru czasu zwiedzania ceny od 33zl do 45 zł od osoby.

Wyjazd z Oświęcimia w kierunku Zakopanego przez Wadowice.

Po drodze zwiedzam Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego.
Obiad kawa i oczywiście papieskie kremówki.

Okło godziny 18.00. Ruszamy do Zakopanego gdzie zatrzymujemy się w Pensjonacie Pod Giewontem.
Przyjazd do Hotelu około godziny 20.00.
Godzina 21. Wspólna kolacja ,oscypki i piwo.
Cena pokoju dwuosobowego ze śniadaniem i obiadokolacją

195 zł.

To będzie nasza baza wypadowa. Tutaj się zatrzymamy na 6 dni .

http://www.podgiewontem.zakopane.pl

Dzień trzeci poniedziałek .23.07.
Godzina 8.00 śniadanie.

ZAKOPANE SPŁYW DUNAJCEM
ODBIÓR GOŚCI BEZPOŚREDNIO Z MIEJSCA ZAKWATEROWANIA!
PROGRAM WYCIECZKI NA SPŁYW DUNAJCEM:







ok. 9.00 – odbiór z miejsca zakwaterowania;
przejazd do Niedzicy – czas wolny na spacer po Zaporze Czorsztyńskiej i obejrzenie zamku;
przejazd do przystani Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich w Sromowcach Kątach;
spływ na tratwach Przełomem Dunajca;
czas wolny w Uzdrowisku Szczawnica;
16.00 – 17.00 – powrót do miejsca zakwaterowania – po drodze zwiedzanie kościółka w Dębnie
(UNESCO).

Spływ Dunajcem

Dzień czwarty wtorek 24.07.

Wjazd na Kasprowy Wierch.

Po powrocie do Zakopanego obiad i spacer po Krupówkach.

Dzień piąty środa 25.07
W tym dniu odwiedzamy muzea, zabytkowe cmentarze i kościoły ( do wyboru przez
uczestników)
Tego muzea nie możemy ominąć. W końcu nazwa zobowiązuje. ;-)

W Zakopanem, na ulicy Kościuszki znajduje się nietypowe muzeum

- Muzeum Misiów.Muzeum powstało w 2013 roku i jest wspaniałą atrakcją szczególnie dla motocyklistów z
Gorzowa. Na ekspozycji muzealnej można obejrzeć:
- historię Pluszowego Misia,
- wystawę Misiów Kolekcjonerskich
- sceny rodzajowe z udziałem Misiów
- pokaz ruchomych tańczących misiów
- ludzkie Misie naturalnej wielkości.

Jeżeli się uda spróbujemy pozostawić naszego misia z „blachą” misiową jako eksponat.

Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa
Chałubińskiego

Jedną z największych atrakcji Zakopanego jest niewątpliwie Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa
Chałubińskiego. Jego patron był znanym w regionie lekarzem i przyrodnikiem, który położył
wielkie zasługi dla poznawania tutejszej przyrody i dla krzewienia kultury tatrzańskiej.
Zbiory muzeum to przeważnie eksponaty geologiczne, z których część zebrał sam Chałubiński,
równie mocno eksponowane są też okazy tutejszej flory i fauny. Jeśli ktoś trafi do Zakopanego
latem, będzie miał okazję zwiedzić znajdujące się bezpośrednio przy głównej siedzibie muzeum
alpinarium, czyli mały ogród botaniczny skupiający się na roślinności wysokogórskiej, w
środowisku naturalnym do zobaczenia tylko w najwyższych partiach Tatr oraz oczywiście w
wyższych górach.
Główna siedziba muzeum mieści się na Krupówkach i stanowi istotną część krajobrazu
najważniejszego deptaka miasta. Prezentuje bowiem drewnianą architekturę charakterystyczną dla
Tatr. Muzeum Tatrzańskie posiada kilka oddziałów, także zamiejscowych. W samym Zakopanem,
oprócz budynku głównego, działają jeszcze dwie filie muzeum: jedna przy ulicy Tetmajera 15
(Muzeum Kornela Makuszyńskiego), a druga przy ulicy Kościeliska 18 (Muzeum Stylu
Zakopiańskiego – poświęcone architekturze i rękodziełu).
Polecamy - warto tutaj zajrzeć

Muzeum Karola Szymanowskiego
W zakopiańskiej willi Atma mieści się jedyne na świecie muzeum biograficzne Karola
Szymanowskiego (1882-1937). Ten największy po Fryderyku Chopinie polski kompozytor od
wczesnej młodości chętnie przebywał w Zakopanem, a pod koniec życia osiadł tam na stałe,
zamieszkując w willi przy ul. Kasprusie.

Muzeum W.I Lenina w Poroninie.
Wystawa obejmowała okres pobytu Lenina w Krakowie i na Podhalu w latach 1912–1914.
Ekspozycja muzealna składała się z ok. tysiąca eksponatów, m.in. planszy i fotokopii dokumentów dotyczących
ruchu robotniczego, ilustracji związanych z przyjazdem Lenina do ówczesnej Galicji, z jego pobytem w Krakowie i
na Podhalu. Wśród nich znajdowały się także fotokopie prac pisarskich i organizacyjnych Lenina, dokumentów
dotyczących jego aresztowania, osadzenia w więzieniu w Nowym Targu w sierpniu 1914 oraz jego zwolnienia
dzięki interwencji m.in. Jana Kasprowicza i Władysława Orkana. Wśród eksponatów były również portrety Lenina i
Nadieżdy Krupskiej.

Drewniany kościół pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej
Historia powstania kościoła i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie

Starania o budowę kościoła u władz austriackich za czasów Franciszka
Józefa trwały przez okres 9 lat. Ostatecznie zezwolenie dał sam cesarz. On
też wręczyłakt erekcyjny mieszkańcowi Witowa Józefowi Folfasowi Becka,
który był osobiście w Wiedniu, pieszo w czarnej cusze - uroczystym stroju
góralskim. Cesarz udzielając zezwolenia na budowę przesłał jako datek
dwieście koron.
Prace budowlane rozpoczęto w 1910r. Plan budowy kościoła opracował inż.
arch. Jan Tarczałowicz z Zakopanego. Grunt pod budowę oddali trzej
gazdowie: Maria Mateja po mężu Obyrtacz, Józef Folfas i Maria Jędrzej
Kapel. Materiały budowlane, ofiary pieniężne oraz wszelką pomoc przy
budowie ofiarowali witowianie. Kamień węgielny i plac pod budowę
poświęcił ks. Kazimierz Rzeszódko, proboszcz parafii Chochołów.

Zabytkowy cmentarz na Brzysku.

Dzień szósty czwartek 26.07.
WYJAZD DO SŁOWACJI PĘTLA PONAD 250 KILOMETRÓW I ZWIEDZANIE

POPRADU.
W centrum Popradu zwraca uwagę pięknie odrestaurowany rynek o soczewkowatym planie,
otoczony barokowymi i klasycystycznymi domami, stawianymi na średniowiecznych jeszcze
[jakich?]
parcelach. Nad rynkiem dominuje wczesnogotycki (według niektórych źródeł
późnoromański)
kościół pw. św. Idziego z końca XIII w. (zachowana część starych murów wieży i nawy),
przebudowany w XV w. Z okresu tej przebudowy pochodzą cenne malowidła ścienne, w tym
malowidło na łuku tęczowym, będące najstarszą znaną panoramą Tatr Wysokich. Wystrój wnętrza w
większości rokokowy. Ze starego wyposażenia zachowała się brązowa, gotycka chrzcielnica z 1439 r.
Nieopodal kościoła wznosi się renesansowa dzwonnica z 1658 r., oraz immaculata (figura MB
Niepokalanej), nieco dalej otoczony parkiem klasycystyczny kościół ewangelicki św. Trójcy. W mieście
zachowała się również neoklasycystyczna synagoga.
Rezerwatem architektury (sł. pamiatková rezervácia) o średniowiecznym charakterze jest Spiska
Sobota. W kościele pw. św. Jerzego zachowało się gotyckie wyposażenie, w tym ołtarze z ołtarzem
głównym dłuta Mistrza Pawła z Lewoczy.
Bardzo cenny jest ołtarz z kościoła w Maciejowcach z połowy XV wieku. Zachowała się
tu renesansowa dzwonnica, częściowo przebudowana w stylu klasycystycznym.

Stary Rynek w Popradzie.

Panorama Popradu.

Po powrocie z Popradu niespodzianka.
Grill , pieczona baranina i tańce do białego rana.

Przypominam,

Jutro dzień odpoczynku.

Dzień siódmy piątek 27.07.
Dzień odpoczynku zamawiamy busa albo autobusem 15 km.
I udajemy się do.

Termy Podhalańskie w Szaflarach
Proszę o zabranie strojów kąpielowych (ale nie ma obowiązku ;-) )

Opis
Tuż obok Białego Dunajca znajduje się malutka wieś Szaflary, a tam słynne Termy
podhalańskie, które w swe progi zapraszają dzieci i dorosłych. Ten całoroczny kompleks
basenów termalnych to z pewnością główna atrakcja turystyczna, dla wszystkich którzy
odwiedzają Biały Dunajec.
Dzięki Termom Podhalańskim strudzony turysta może liczyć na całoroczny relaks w
basenach termalnych. To doskonały wypoczynek po wielogodzinnym marszu przez górskie
szlaki bądź wyjątkowo wyczerpującym sporcie, jakim jest jazda na nartach. Na terenie
kompleksu znajdują się łącznie cztery baseny, w tym zewnętrzne oraz wewnętrzne, w
których temperatura wody sięga nawet do 38 stopni Celsjusza. Do największych atrakcji
kompleksu wodnego należy trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna oraz brodzik ze zjeżdżalnią dla
najmłodszych. Inne atrakcje dostępne w kompleksie basenów z wysokozmineralizowaną
wodą termalną to m.in.: bicze wodne, urządzenia i ławki do masażu, gejzery oraz jeżyki dla
dzieci.
rodzaje saun. Sauna sucha, zwana także szwedzką, tutaj temperatura wynosi od 75 do 100
.stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie przekracza 10%. Sauna zapewnia odprężenie,
redukuje wszelkie bóle mięśniowe oraz przyspiesza procesy leczenia. Kuracja w saunie
suchej pozwala wzmocnić system immunologiczny i efektywnie wspomaga walkę z
przeziębieniami oraz infekcjami grypopodobnymi we wczesnych stadiach chorobowych.
Pozostałe łaźnie dostępne na terenie kompleksu basenowego to sauna mokra, sauny parowe
oraz sauna na podczerwień – polecana osobom, które nie tolerują wysokich temperatur. W
saunie na podczerwień temperatura nie przekracza 50 stopni Celsjusza.

Dzień ósmy sobota 28.07.
Śniadanie godzina 8.00
Żegnamy Nowy Targ i jedziemy do Wieliczki

Kopalnia Soli „Wieliczka” – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do
1772 wspólnie z kopalnią soli „Bochnia” wchodziła w skład żup krakowskich. Sole wydobywane w
kopalni pochodzą z miocenu.

Około godziny koniec zwiedzania 16.oo
Przejazd do Hotelu gdzie zatrzymujemy się na nocleg.

Nocleg w Wieliczce.

GARDEN PARK HOTEL
Pokój dwuosobowy 165 zł ze śniadaniem.

Dzień dziewiąty niedziela 29.07
Godzina 8 śniadanie i powrót do Gorzowa.

Planowany przyjazd do Gorzowa około 20,oo

Plan jak zwykle jest propozycją i możemy go wspólnie przedyskutować i modernizować.
Oprócz oczywiście miejsc gdzie będą dokonane rezerwacje jak np. Spływ Dunajcem, noclegi.
Ze względu na konieczność dokonania rezerwacji hotelowych termin na potwierdzenie uczestnictwa .
Do 10.02.2018.
LwG
M@ro.

