
RAJD ROWEROWY ? PRZEMYŚL

    

  

W dniach 3?8 lipca 2017 r. odbył się kilkudniowy turystyczno ? krajoznawczy rajd rowerowy po
okolicach Przemyśla. Grupa (licząca piętnastu Relaksiaków) miała do obejrzenia wiele
interesujących miejsc. 

  

  

  

Wyjazd przebiegał według poniższego planu.

  

  

Dzień I (poniedziałek) ? droga pokonywana samochodami

  

a) Lubartów ? spotykamy się w punkcie zbornym czyli na parkingu TESCO. 

  

b) Sieniawa ? oglądamy kompleks restauracyjno ? hotelowy.

  

c) Jarosław ? spacerujemy po staromiejskim rynku, podziwiając: kamienice, ratusz, studnię
miejską.

  

d) Przemyśl ? kwaterujemy się w schronisku młodzieżowym Matecznik, wychodzimy na spacer
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i decydujemy się na posiłek w ? godnym polecenia - lokalu 
Cuda Wianki.

  

  

  

Dzień II (wtorek) ? na rowerach

  

a) Bolestraszyce ? wchodzimy do arboretum, w którym oglądamy: Galerię Multimedialną
(ulokowaną w drewnianej chałupie), uporządkowaną w przemyślany sposób roślinność, stawy z
kładkami dla spacerujących, wystawę plenerową pod kierownictwem Katarzyny Krzykawskiej
zatytułowaną- Biało IV.

  

b) Kierujemy się na rowerowy szlak fortów. Kolejno zapoznajemy się z informacjami na temat:

  

-fortu XIII San Rideau, fortu XIII b Bolestraszyce, fortu XII Werner

  

-fortu XI Duńkowiczki (tutaj o historii opowiada nam przypadkowo spotkany przewodnik-amator)

  

-fortu IXa Przy Krzyżu, fortu VIII Łętownia

  

c) Przemyśl:

  

- mijamy cmentarze wojenne (austro-węgierski, rosyjski i niemiecki),
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- wjeżdżamy pod wierzchołek Kopca Tatarskiego (na szczyt wchodzimy),

  

- korzystamy z toru saneczkowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

  

Na licznikach mamy 45 km.

  

  

  

Dzień III (środa) ? na rowerach

  

a) Prałkowice ? oglądamy Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej, w którym znajduje się cudowny
obraz z XVI w.

  

b) Krasiczyn

  

- wchodzimy na dziedziniec zamku, gdzie czeka na nas pani przewodnik i skąd zaczynamy
zwiedzanie obiektu i poznawanie jego historii,

  

- oglądamy krypty grobowe,

  

- poznajemy tajemnicę szafy, w której mieści się tajne przejście (droga ucieczki Sapiehów),
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- podziwiamy kaplicę p.w. Najświętszej Maryi Panny z XVII w.

  

- nabywamy polecaną książkę Dama w jedwabnej sukni,

  

- wchodzimy na wieżę widokową,

  

- spacerujemy po alejkach parku, zwracając baczną uwagę na tulipanowca amerykańskiego 

  

i drzewa z XIX w.

  

c) Pogórze Przemyskie ? jeździmy po pagórkowatym terenie, podziwiając krajobrazy,
docieramy na 414 m n.p.m.

  

d) Olszany ? robimy dłuższy postój.

  

e) Przemyśl ? wchodzimy do wnętrza budynku dworca PKP, zachwycają nas freski 

  

i monumentalne żyrandole.

  

Na licznikach mamy 42 km.
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Dzień IV (czwartek) ? zwiedzanie Przemyśla z zaprzyjaźnioną panią przewodnik, która ze
szczegółami podaje informacje na temat kolejnych obiektów/miejsc:

  

a) kościół salezjanów z początku XXw. ? zaskakuje nas podłoga ze znakami zodiakalnymi i
swastykami,

  

b) cerkiew bazyliańska p.w. Matki Boskiej Bolesnej z 1935r.,

  

c) budynek synagogi z XIX / XX w.,

  

d) secesyjne kamienice,

  

e) rynek Starego Miasta  i Plac Dominikanów,

  

f) Wzgórze Zamkowe i Zamek zwany Kazimierzowskim ? zwiedzanie tego obiektu zajmuje nam
zdecydowanie najwięcej czasu. 

  

- Mamy okazję wejść do baszty zachodniej, w której mieści się ekspozycja poświęcona historii
grodu i zamku oraz Stowarzyszeniu Miast Kazimierza Wielkiego. 

  

- Udajemy się do baszty północnej, na której szczycie znajduje się punkt widokowy, a w jej
wnętrzu ekspozycja poświęcona historii teatru Fredreum.

  

- Kierujemy się do baszty wschodniej, w której udostępnione są do zwiedzania podziemia,
dawniej wykorzystywane jako lochy więzienne.
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g) Archikatedra rzymsko ? katolicka z udostępnionymi w formie muzeum kryptami,

  

h) Muzeum Archidiecezjalne z 1902r. ? po którym oprowadza nas doskonale przygotowana
siostra zakonna,

  

i) wieża katedralna pełniąca funkcję dzwonnicy,

  

j) barokowy kościół franciszkański p.w. Św. Marii Magdaleny z freskami przedstawiającymi
życie świętego Franciszka,

  

k) katedra greko ? katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela z siedemnastowiecznym
ikonostasem,

  

l) Muzeum Dzwonów i Fajek z bardzo oryginalnymi ekspozycjami.

  

  

  

Dzień V (piątek) ? na rowerach

  

a) Przemyśl ? 200 m. od schroniska uczestniczka łapie kapcia.

  

b) Fredropol ? po ciężkich podjazdach, robimy postój połączony z oglądaniem drewnianego
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kościółka p.w. Najświętszej Maryi Panny.

  

c) Kalwaria Pacławska

  

- Zatrzymujemy się i wchodzimy do piwnicy kapliczki, gdzie znajduje się cudowne źródełko.

  

- Wjeżdżamy rowerami, sprawia to coraz większy trud.

  

- Docieramy do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej (znajduje się tu obraz
przeniesiony w 1679 r. Kamieńca Podolskiego).

  

- Odpoczywamy, posilając się w miejscowym bufecie. 

  

- Wchodzimy na drewnianą wieżę widokową.

  

d) Arłamów ? pięcioro uczestników decyduje się na karkołomną jazdę do popularnego hotelu.

  

Na licznikach mamy 86 km.

  

  

Dzień V (piątek) ? droga pokonywana samochodami

  

a) Łańcut
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Decydujemy się na zwiedzanie muzeum ? zamku. Po obowiązkowym założeniu kapci,
rozpoczynamy wędrówkę po jednaj z najpiękniejszych arystokratycznych rezydencji w Polsce.
Mamy szansę oglądać: kolekcje malarstwa, mebli, sreber, porcelany. Mijamy: Korytarz
Północny ? Biały, Salon Wejściowy, Apartamenty Paradne, Salon Zielony, Gabinet w Wieży,
Salkę pod Zodiakiem, Bibliotekę, Salon Narożny, Salę Balową, Teatr, Wielką Jadalnię, Salę
Kolumnową. Następnie wchodzimy do Oranżerii, a potem spacerujemy po przepięknym parku.

  

b) Lubartów ? wypakowujemy rowery i wracamy do domów.

  

  

  

  

  

  

Uczestnikom wyjazdu dziękujemy i liczymy na kolejne wspólne wypady.

  

  

GALERIA ZDJĘĆ
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