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SZCZEGÓŁY CENY 185 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej wraz z opłatami drogowymi i
parkingowymi, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, podatek VAT, bilet na zwiedzanie
Miasteczka Galicyńskiego i skansenu w Nowym Sączu

PIĘKNA SĄDECCZYZNA - MIASTECZKO GALICYŃSKIE,
ZAMEK RYTRO  26.02.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 9:30 Przyjazd na Parking w Nowym Sączu
Godzina 9:45 - 14:45 Zwiedzanie Skansenu i Miasteczka Galicyńskiego, czas wolny na posiłek w regionalnej karczmie 
Godzina 15:45 Przejazd pod Zamek Rytro, czas na wejście na wzgórze zamkowe i zwiedzanie Ruin Zamku Rytro
Godzina 17:00 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 - 20:30 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych). Kolejność i trasa programu
może ulec zmianie - decyduje Pilot) 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 6:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 6:20
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 6:30
KATOWICE zatoczka przy wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska, godzina 
6:40
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy 
DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 

Na południu Małopolski w malowniczej dolinie rzeki Poprad, dumnie prezentują swój urok ruiny zamku w Rytrze. Ta pięknie
położona warownia serwuje nam zarówno piękne widoki, jak i sporą dawkę ciekawej historii. Już 8 wieków temu, na wysokim
wzgórzu 463 m n.p.m. w niewielkiej osadzie Rytro nad Popradem, powstaje sporych rozmiarów zamek. 
Do dziś z potężnej twierdzy zostało niewiele, choć i tak ruiny zamku w Rytrze prezentują się bardzo interesująco. Po ostatniej
renowacji możemy wejść na dziedziniec zamku, obejść jego mury, czy stanąć przy zamkowej wieży. Ale najpiękniejsze są jednak
te zachwycające widoki. Piękna dolina Popradu i szczyty Beskidu Sądeckiego tworzą idylliczny krajobraz, w którym można się
zakochać.
Continue reading at https://plannawypad.pl/zimowe-atrakcje-malopolski-na-ferie/ | Plan Na Wypad

ZAMEK RYTRO

https://plannawypad.pl/zimowe-atrakcje-malopolski-na-ferie/
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Zapraszamy do poznania tradycji i zwyczajów mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny. Do czasów II wojny światowej miasto, tak jak i
sama Ziemia Sądecka, było domem wielu kultur i różnych narodów. Obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi, Niemcy, Cyganie i Łemkowie.
Na podróż w czasie zapraszamy do Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego. Obiekty mieszczą się przy jednej ulicy.
Zwiedzanie zaczniemy od Skansenu gdzie na 20 ha zaprezentowane są grupy etniczne, etnograficzne i mniejszości narodowe. Kolejnym
miejscem które zwiedzimy będzie Miasteczko Galicyjskie, które przybliży atmosferę małych miasteczek dawnej prowincji monarchii
austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku. 

Miasteczko Galicyjskie, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, jest rekonstrukcją fragmentu zabudowy małomiasteczkowej.
Obejmuje niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Ten osobliwy zespół urbanistyczny przybliża atmosferę małych
miasteczek dawnej prowincji monarchii austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku.  Nieodłącznym elementem architektury wsi i
małych miast była – i jest do dzisiaj – remiza strażacka. W zrekonstruowanym obiekcie w Miasteczku można obejrzeć rozmaite
wyposażenie: wozy, hełmy, bosaki, węże gaśnicze i sikawki. W domach przy rynku urządzono m.in. sklepik z pamiątkami i antykwariat,
pracownię rzemieślnika wyrabiającego drewniane ozdoby i zabawki, zakład dentystyczny, aptekę w stylu retro, pracownię żydowskiego
krawca, cukiernię i pocztę. Oddzielną ekspozycję poświęcono nieprofesjonalnym rzeźbiarzom i malarzom z Paszyna, znanego ośrodka
sztuki ludowej. Zapach cynamonu i kawy przyciąga do sklepiku kolonialnego, a w zakładzie fryzjerskim można zobaczyć, jak pracował
dawny golibroda. Przy galicyjskim ryneczku stoi też karczma z Orawki serwująca regionalne jadło.

Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, prezentuje budownictwo, życie codzienne i inne aspekty
wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądecczyzny. Projekt układu przestrzennego Parku uwzględnia podział terenu
ekspozycyjnego (20 ha) na cztery główne sektory, prezentujące budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. Poza tym w
centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową i parkiem dworskim oraz położonym w jego
sąsiedztwie zespołem gospodarczym. Nad strumieniem, w północnej części Parku, postawiono zespół obiektów tradycyjnego przemysłu
ludowego, napędzany siłą wody – tartak, młyn, folusz.
Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne – były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione,
zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie. Przenoszone budynki zestawione są w zespoły zagrodowe, które czasem składają się
z obiektów pochodzących z różnych gospodarstw, a nawet z różnych wsi (umownie nazywane zagrodą ze wsi, z której jest dom). Zasadą
jest zachowanie zgodności, co do grupy etnograficznej, zamożności, typu obiektu. Sądecki Park Etnograficzny prezentuje tradycyjną
kulturę ludową Sądecczyzny w całym jej bogactwie, uwzględniając zróżnicowanie przestrzenne, majątkowe, społeczne i zawodowe we wsi
sądeckiej. Chałupy i częściowo budynki gospodarcze wyposażone są w dawne meble, sprzęty, naczynia, części ubioru, obrazy i wszelkie
inne przedmioty prezentujące bogatą tradycję naszego regionu. Oprócz zabytków kultury materialnej we wnętrzach znajdują się eksponaty
pokazujące duchowe i społeczne aspekty życia wsi: obrzędowość, magię, wierzenia, medycynę ludową.
Sądecki Park Etnograficzny jest tak zaprojektowany, aby jak najwierniej oddawać krajobraz dawnej wsi sądeckiej. Otoczenie każdej
zagrody jest zgodne z miejscową tradycją. Są tu ogródki kwiatowe, zielarskie, warzywniki, uprawy polowe, sady, odpowiednio
dobrana wysoka i niska zieleń przyzagrodowa, stoją studnie, poidła, ule.

MIASTECZKO GALICYŃSKIE I SĄDECKI PARK 
ETNOGRAFICZNY


