
Wycieczka : Toruń – Warszawa – Żyrardów  - Żelazowa Wola  – 
Nieborów  – Toruń 

Termin: 11.05. – 12.05.2017 r.                        CENA:  ok. 250 zł od osoby. 

Dzień Pierwszy : 11.05.2017 r. 
 06:30   wyjazd z parkingu przy kościele ul. Bażyńskich (207 km.) 

10:30 – 13:00   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / ul. Mordechaja Anielewicza 6,  Warszawa 

z Przewodnikiem   

 13:00 – 14:00  Przerwa na kawę w muzealnej restauracji „Besamim”(we własnym zakresie). 

Restauracja znajduje się na poziomie 0, po wejściu do muzeum wystarczy skręcić w prawo, 
przejść do końca obok przeszklonej ekspozycji synagogi z Gwoźdźca, a następnie skręcić w 
lewo.  

14:21 – 16:20 Podróżujemy w ciągu około dwóch godzin piętrowym autobusem szlakiem atrakcji 

turystycznych Warszawy. Zobaczymy wiele pięknych i interesujących miejsc Warszawy, takich jak: 
ciekawe dzielnice, pałace i kościoły, pomniki i muzea, parki i zabytkowe cmentarze, a także żydowskie 
zabytki Warszawy. 

16:25 – 17:30  przejazd na nocleg (dojazd 59 km.) - Aparthotel Stara Przędzalnia 

 /ul.  1-go Maja 41D, 96-300 Żyrardów 

18:15 -21:00  obiadokolacja integracyjna. 
 

Dzień Drugi : 12.05.2017 r. 
07:00 – 08:00 Śniadanie 

08:00 – 09:00 dojazd do Żelazowej Woli (32 km.)  

Adres: Żelazowa Wola 15,  96-503 Sochaczew 

09:00 – 11:00 zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku - to obecnie muzeum 

biograficzne oraz zajmujący blisko 7 hektarów, park krajobrazowy, położony nad rzeką Utratą 
z Przewodnikiem 
Wystawę stałą stanowi aranżacja 6-pokojowego domu, w którym urodził się i wychowywał 

kompozytor, a także ekspozycja biograficzna. W pięknie zagospodarowanym parku, 

znajdującym się wokół domu zobaczymy ponad 10 tysięcy gatunków drzew, krzewów i bylin, 

wśród nich między innymi: japońskie berberysy, topole, sosny amerykańskie, jodły. 

11:00 – 12:00 Nieborów k. Łowicza – (dojazd 35 km.)  

12:00 – 14:00  Dawny pałac Radziwiłłów w Nieborowie z Przewodnikiem oraz pobliski park 

romantyczny w Arkadii – od XVIII wieku należał do rodziny Radziwiłłów. Jest jedną 

z najpiękniejszych siedzib polskich magnatów. Również dla kinomaniaków to nie lada gratka – 

w Nieborowie kręcono bowiem takie kultowe filmy, jak Akademia Pana Kleksa czy Pan 

Samochodzik i niesamowity dwór.   

Zwiedzając pałac, nie można zaś pominąć oddalonej o zaledwie 5 km Arkadii - niezwykłego 

parku w stylu angielskim.  Zaprojektowany w stylu romantycznym urzeka ruinami, świątyniami 

oraz urokliwymi kaskadami i mostkami. 

14:15 – 15:00  obiad w Pałacu w Nieborowie (kuchnia tradycyjna) 

15:00 – 16:00 zwiedzanie Arkadii 

16:00 – 19:00  wyruszamy w drogę powrotną -192 km. do Torunia. 
 


