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Ziemia łęczycka nie jest zbyt często odwiedzana przez turystów, którzy zazwyczaj nie wiedzą, że w tutejszych
wioskach i miasteczkach kryją się interesujące pamiątki przeszłości. Jeżdżąc po równinach nad Bzurą,
można odwiedzić zamek w Łęczycy, wzniesiony przez dawnych władców Mazowsza, oraz największy w
Polsce romański kościół – kolegiatę w Tumie. Ciekawa może być wyprawa do pępka Polski czy spacer
śladami cesarza Francji Napoleona i jego kochanki, pani Walewskiej.
6.30 Wyjazd
ŁĘCZYCA - Świadectwem świetnej historii miasta jest XIV-wieczny zamek królewski, stojący niedaleko rynku. Dominantą
budowli jest ośmioboczna wieża wyrastająca z naroża ceglanych murów obronnych. W zrekonstruowanych zabudowaniach
zamkowych mieści się muzeum, w którym można zobaczyć m.in. kolekcję rzeźb przedstawiających diabła Borutę, najbardziej
znanego z czartów spotykanych w polskich legendach. Obok rynku, którego środek zajmuje klasycystyczny ratusz, stoi kościół św.
Andrzeja Apostoła z XV w., przebudowywany w następnych stuleciach. Jednym z jego atutów jest barokowa kaplica
Szczawińskich. Obok świątyni zachował się fragment XIV-wiecznych murów obronnych. Niedaleko głównego placu miasta stoją
też XVII- -wieczny kościół i klasztor Bernardynów. Ładną jednonawową świątynię zdobi wczesnobarokowy szczyt, a jej wnętrze
posiada bogaty wystrój rokokowy.
TUM Na niewielkim pagórku wznoszącym się ponad równiną, na której leży Łęczyca, stoi potężna kolegiata – jej okazała bryła
i wysokie wieże widoczne są z odległości wielu kilometrów. Bazylika NMP i św. Aleksego, wzniesiona w latach 1141–1161, jest
największym zachowanym romańskim kościołem na terenie Polski. W zadziwiającym wielkością wnętrzu zachowało się kilka
interesujących średniowiecznych zabytków, m.in. XII-wieczny portal z płaskorzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz
towarzyszących im aniołów, a także płaskorzeźba Chrystusa Pantokratora. Ściany zdobią fragmenty romańskich, późnogotyckich
i późnorenesansowych polichromii.
PIĄTEK -Niewielki Piątek – licząca około 2 tys. mieszkańców wioska na trasie z Łęczycy do Łowicza – położony jest tuż obok
geometrycznego środka Polski, o czym informuje pomnik przedstawiający globus, ustawiony na centralnym placu miejscowości.
Przy wjeździe do wioski od strony zachodniej można zobaczyć kamienną tablicę z zarysem granic Polski i jej geometrycznym
środkiem. Miejscowość, która w latach 1339–1870 posiadała prawa miejskie, czerpała dochody m.in. z piątkowych targów.
WALEWICE -Walewice to niewielka wieś, o której mówi się, że leży „między piątkiem a sobotą”. Warto tu zajrzeć ze względu na
klasycystyczny pałac wzniesiony w 1783 r. dla Anastazego Walewskiego – szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Otaczający pałac park (13,5 ha) utrzymany jest w stylu angielskim. Ustawiono w nim rzeźby postaci mitologicznych – w tym
Diany, Wenus czy Marsa. Pałac w Walewicach był miejscem tajemnych spotkań Napoleona i jego kochanki – hrabiny Marii
Walewskiej.
SOBOTA -Tuż obok Walewic, na przeciwnym brzegu Bzury, leży Sobota – niegdyś miasteczko, w którym odbywały się m.in.
jarmarki końskie. Najstarszym zabytkiem miejscowości jest późnogotycki kościół św. św. Piotra i Pawła z 1518 r.; w połowie XVI
w. budowla zyskała renesansowe szczyty. Z tego samego okresu pochodzą nagrobki Sobockich, dawnych właścicieli Soboty. W
nieco zaniedbanym parku stoi ładny neogotycki zameczek. Prawdopodobnie wzniesiono go w miejscu, gdzie znajdowała się
niegdyś XV-wieczna rezydencja obronna Doliwitów Sopockich. Świadczą o tym fragmenty sześciobocznej wieży, odkryte przez
archeologów na terenie budynku
OPORÓW- Niewielka wieś Oporów była kiedyś miasteczkiem – prawa miejskie nadano jej w XV w. dzięki staraniom
Oporowskich, ówczesnych właścicieli miejscowości. Niedługo po uzyskaniu przez Oporów praw miejskich powstał w nim zamek –
wznoszono go w latach 1434–1449 z polecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Oporowskiego. Niewielka gotycka
budowla stoi na sztucznej wyspie. Dookoła rozciąga się rozległy park krajobrazowy. W pieczołowicie odnowionych komnatach
zamkowych mieści się muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Zgromadzono w nim zbiory malarstwa oraz rzeźby, a także wyroby
rzemiosła artystycznego – najstarsze z nich pochodzą z XVI w. Podczas zwiedzania lub nocowania w stylowo wyposażonych
pokojach można się podobno natknąć na tutejszą Białą Damę – ducha oporowskiej kasztelanki. Rówieśnikiem zamku jest kościół i
klasztor oo. Paulinów – w XVII w. przeorem był tu ojciec Augustyn Kordecki, znany czytelnikom „Potopu” obrońca Jasnej Góry.

ok. 19.30-20.30

Powrót

Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi
siedzeniami
- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota
- VAT

Cena: 100 zł /min. 40 os. - max. 45 os. Płacących
+ 40 zł/os bilety wstępu i miejscowi przewodnicy zgodnie z programem
+ 25 – 30 zł/os możliwość zamówienia obiadu (uzależnione od menu)
Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP
Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).
Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie).
W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11
lub 0 22 716 71 17 lub mail viola@wordtravel.com.pl
Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta
bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.
WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 18
lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. Zgoda, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego
małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.
Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami
Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik
imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora. Warunki Ubezpieczenia,
Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora
www.word.travel.pl
Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych,
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8%
wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu
ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny.
Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za
szkody spowodowane przez małoletniego.
Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika,
listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl
W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo
zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.
Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco:
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki,
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki,
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki,
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki.
Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której
Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże
się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w
terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy
lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy
turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części
poniesionych przez Organizatora kosztów.

