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Zapraszamy na wycieczki po regionie
„Cudze Chwalicie swego nie znacie…”
1) 8.10.2017 - Południowa część dawnych Prus Wschodnich
Wyjazd z Ostródy o 8.30, podczas wycieczki poznamy zachodnie i południowe krańce
naszego województwa, między innymi Lubawę - dawną siedzibę biskupów
chełmińskich, pozostałości zamku oraz zachowaną średniowieczną zabudową z
barokowym kościołem pod wezwanie św. Barbary. Następnie przejazd do Nowego
Miasta Lubawskiego – miasta położonego w dolinie rzeki Drwęcy gdzie zobaczymy
unikatowe średniowieczne freski w kościele pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła.
Podczas naszego wyjazdu zajrzymy do Lidzbarka Welskiego gdzie zwiedzimy jedyne
muzeum pożarnictwa, zwiedzimy też Działdowo z interaktywnym muzeum Państwa
Krzyżackiego. W drodze powrotnej odwiedzimy jeszcze miejsce po dawnym obozie
jenieckim w Królikowie i cmentarz wojenny w Sudwie.

Zapisy 27.09. 2017 i 4.10.2017, godz. 17 - 18 w siedzibie Stowarzyszenia w
CUP w Ostródzie, pok. 118

2) 22.10.2017- Żuławy – jakich nie znacie
Wyjazd z Ostródy o 8.30 – pierwszym przystankiem na naszej trasie będzie Pasłęk kiedyś zwany Pruską Holandią – z zachowanymi najdłuższymi murami miejskimi w
województwie. Następnie będziemy zwiedzać Elbląg - miasto które zostało założone
zostało wiosną 1237 roku. Zwiedzimy miedzy innymi muzeum archeologiczne, kościół
św. Mikołaja i wiele innych ciekawych miejsc. Podczas naszej podróży odwiedzimy
miejsce, które według wielu przesłanek jest tym gdzie św. Wojciech wkroczył z misją
Chrystianizacyjną na ziemie Prusów. Wracając do Ostródy zatrzymamy się (w razie
rezerwy czasowej) w Zalewie –mieście, którego historia sięga przełomu XIII i XIV w.

Zapisy 11.10.2017 i 18.10 2017, godz. 17- 18 w siedzibie Stowarzyszenia w
CUP w Ostródzie, pok. 118

3) 12.11.2017 – Na protestanckich Mazurach
Wyjazd z Ostródy o 8.30 – pierwszym naszym miejscem do którego się udamy
będzie Skansen w Olsztynku oraz dom Mrongowiusza. Następnym miejscem które
odwiedzimy będzie Pasym- z dobrze zachowanym późnogotyckim kościołem z
ciekawym barokowym wystrojem. Z Pasymia przez Szczytno gdzie zatrzymamy się
na spacer po mieście kojarzonym z historią Juranda – zwiedzimy pozostałości
dawnego zamku i Muzeum Mazurskie w Szczytnie. Jadąc w kierunku południowym
zatrzymamy się w Wielbarku – kiedyś ważnym mieście na szlaku handlowym z
Warszawy do Królewca gdzie odkryjemy jego dawny blask. Ostatni miejscem naszej
wyprawy będzie Nidzica.

Zapisy 25.10. 2017 i 8.11.2017, godz. 17- 18 w siedzibie Stowarzyszenia w
CUP w Ostródzie, pok. 118
- dla członków stowarzyszenia 30 zł
- dla sympatyków stowarzyszenia 55 zł
W cenie przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie NNW, bilety
wstępów do zwiedzanych obiektów.
Proszę zabrać ze sobą kanapki i ciepłe picie. Powrót do Ostródy w godzinach
wieczornych.
Koszt uczestnictwa

