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ŁANCUT- PAŁAC

LUBOMIRSKICH I POTOCKICH

W programie: Łańcut- zwiedzanie zamku z XVI-XVII w. wraz z powozownią, stajnią oraz oranżerią. Czas wolny
ok. 1 godz.;
Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych
w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle
interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary,
malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony
i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem
łańcuckiej rezydencji.
Pierwotna rezydencja w postaci wieży obronnej znajdująca się na terenie
istniejącego dziś założenia, zbudowana została prawdopodobnie przez ród
Pileckich i jest datowana na 2 poł. XVI wieku. Zamek ok. 1610 roku został
rozbudowany przez Stadnickich i jego plan przybrał kształt podkowy.
Najpoważniejsza rozbudowa według projektu autorstwa Macieja Trapoli
Nastąpiła w latach 1629-1641, gdy właścicielem obiektu był wojewoda
Stanisław Lubomirski. Całe założenie obejmuje wspaniałe ogrody, park,
oranżerię, powozownię, ujeżdżalnię i pałacyk zwany Zameczkiem
Romantycznym. Zamek otoczony jest fortyfikacjami bastionowymi.
Obiekt ma kształt czworoboku z czterema narożnymi wieżami
(dwie frontowe zwieńczone są barokowymi hełmami) i wewnętrznym
dziedzińcem. W budynku oranżerii znajduje się udostępniony zwiedzającym
ogród botaniczny. Przy niej stoi piąta wieża odróżniająca się od innych –
to pozostałość pierwotnej wieży obronnej z XVI wieku i późniejszego dworu
obronnego. W ogromnym parku rosną stare drzewa, egzotyczne krzewy,
są też piękne ogrody z fontannami, m.in. w stylu włoskim.
Osobną część zajmuje powozownia i stajnia na południu pochodzące
z przełomu XIX i XX wieku. Znajdujący się tu zbiór ponad 100 powozów
jest jedną z największych tego typu kolekcji w Europie.
W większości należały one do rodu Potockich i sprowadzane były głównie
z Austrii, Francji i Anglii. Są tu powozy i karety spacerowe, myśliwskie, wyścigowe,
a także coś specjalnego - kareta, którą podróżował Fryderyk Chopin!
Najwspanialsze jednak w zamku łańcuckim są jego wnętrza.
Można m.in. zobaczyć salę balową, w której odbywają się słynne koncerty
muzyki poważnej, sypialnię chińską, apartament turecki, pokój bilardowy, salon zimowy,
gabinet zwierciadlany.

Cena; 90,00zł. od osoby
Cena zawiera;
- transport
- usługę przewodnika
- bilety wstępów
- ubezpieczenie
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób

