
Autobus będzie odjeżdżał o godz. 12.00, 14.00 oraz 16.00 w soboty:

28 kwietnia, 5 maja, 12 maja, 26 maja, 2 czerwca, 9 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 7 lipca,  14 lipca,
21 lipca, 28 lipca, 4 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia, 25 sierpnia

TRASA:
Pl. Wojciecha Bogusławskiego - Częstochowska - Zawodzie - Nowy Świat - Rogatka - Śródmiejska - Główny
Rynek - Kanonicka - Parczewskiego - Pl. Jana Pawła II - Pl. św. Józefa - Kolegialna - Sukiennicza - Aleja
Wolności - Pl. Wojciecha Bogusławskiego

Kursy odbywać się będą z przewodnikami PTTK
Na trasie omawiane będą:
Pl. Wojciecha Bogusławskiego: teatr - budynek i historia teatru, gmach Banku Polskiego, historia kolarstwa
Częstochowska: Kalisz Wenecją Północy (most Rypinkowski), ogródek Jordanowski, pielgrzymki i kościół św. Gotarda
Zawodzie: grodzisko i kościółek św. Wojciecha, początki Kalisza
Nowy Świat: miejsce po cmentarzu - historia żydów kaliskich, wyższe uczelnie miasta, Konopnicka - pomnik i kaliskie dzieje pisarki
Rogatka: budynek - kaliski klasycyzm i Kalisz w czasie zaborów, o rozwoju terytorialnym miasta, cmentarze - tradycje
wielokulturowe
Śródmiejska: obóz germanizacyjny w klasztorze, dom Kowalskiego - Kalisz międzywojenny, most Kamienny - rozwój miasta w 1
poł. XIX w.
Główny Rynek: budynek ratusza i jego historia, lokacja miasta, wybitni kaliszanie oraz zniszczenia 1914 r. i odbudowa po I wojnie
Kanonicka: katedra i dom kanoników
Parczewskiego: mury obronne, Babinka, zniszczenie książek, planty, Adam Asnyk i jego szkoła
Pl. Jana Pawła II: rozwój terytorialny miasta c.d., rozwój przemysłu w 1 poł. XIX w., kościół pobernardyński, kaliskie prawosławie,
wizyta Papieża
Pl. Św. Józefa: bazylika i historia placu, gmach Komisji Wojewódzkiej, baszta Dorotka
Kolegialna: kompleks pojezuicki i rola Jezuitów, Korpus Kadetów
Sukiennicza: kaliskie cechy, kościół i klasztor franciszkański,
Aleja Wolności: most trybunalski, folusz, trybunał i zabudowa alei
Pl. Wojciecha Bogusławskiego: park - wysiadanie i zaproszenie do spaceru po parku.

Kurs trwać będzie około 1 - 1,5 h.

Przewodnicy w strojach konduktorów

Przewodnicy będą sprzedawać karty - bilety w cenie 3 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy)

W kursach subsydiuje Miasto Kalisz - Biuro ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej


