Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza:

Polska: Pelplin i Kociewie
8.09.2018, cena 280 zł
Zbiórka na stanowisku 10 dworca PKS w Gdańsku o godzinie 8.00.
Cena 280 zł obejmuje: autokar na całej trasie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłata lokalnych przewodników,
obiad w restauracji w Starogardzie Gdański i ubezpieczenie NNW.
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Przejazd do Pelplina. Zwiedzanie archiwum diecezjalnego, zapoznanie się ze zbiorami archiwum, prelekcja na temat
techniki i metodyki badań genealogicznych na podstawie materiałów zgromadzonych w archiwum. Następnie przejście do
Muzeum Diecezjalnego, którego najcenniejszym eksponatem jest unikatowa Biblia Gutenberga z 1453 roku, jedyny
egzemplarz w Polsce. inne cenne zabytki to XVII-wieczny śpiewnik - Tabulatura Pelplińska oraz jeden z dwóch ocalałych
egzemplarzy Żywota błogosławionej Doroty z Mątów. Następnie zwiedzanie bazyliki katedralnej z lokalnym
przewodnikiem. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest jedną z największych świątyń gotyku ceglanego w
Polsce. Katedra była główną częścią dawnego zespołu klasztornego należącego do Cystersów. Bogate barokowe
wyposażenie kościół otrzymał po gruntownej przebudowie przeprowadzonej na przełomie XVII/XVIII wieku. Pozostałością
pierwotnego wyposażenia są pochodzące z XV wieku stalle, wspaniałe barokowe organy i ambona, W świątyni znajduje
się kilkadziesiąt ołtarzy, z których na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny, uznawany za jeden z najwyższych w tej
części Europy (25,5 m). Od 1824 roku katedra pelplińska była siedzibą diecezji chełmińskiej, która po reformie w 1992
roku zmieniła nazwę na pelplińską.
Wczesnym popołudniem przejazd przez malownicze tereny Kociewia do Szpęgawska na miejsce dokonanej przez
hitlerowców egzekucji kilku tysięcy mieszkańców Starogardu Gdańskiego i okolicznych miejscowości. Po przyjeździe do
Starogardu Gdańskiego obiad w restauracji w centrum miasta. Po obiedzie zwiedzanie Starogardu Gdańskiego z lokalnym
przewodnikiem. Spacer tzw. Drogą Królewską od stadionu im. Kazimierza Deyny do Pałacu Wiechertów, dalej do ruin
starego młyna i do kasyna oficerskiego (przed wojną siedziby 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich). Przejście pod
zabytkowy budynek sądu i pod jedyną zachowaną na Pomorzu synagogę. Zakończenie spaceru na Moście Chojnickim.
Przejazd ze Starogardu Gdańskiego do Gdańska i ok. 18.30 zakończenie wycieczki.
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