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Drodzy Przyjaciele 

W końcu udało nam się sfinalizować programy planowanych Wypraw Mostowych w 2019 roku. 

XXV Europejska Wyprawa Mostowa poprowadzi nas na Wyspę Afrodyty. Cypr przyciąga piękną naturą,

zabytkami, barwną kulturą i wspaniałą pogodą – rocznie jest tu ponad 300 dni słonecznych. Program tej 

Wyprawy łączy w sobie zarówno część północną Wyspy - będącą częścią turecką jak i część południową będącą 

samodzielnym państwem. Uczestnicy Wyprawy tym razem oprócz zwiedzenia zabytków architektury od czasów 

antycznych po czasy bardziej nam współczesne będą mieli okazję do wypoczynku na plaży (aż dwa dni!!). W 

naszym programie mamy zwiedzanie m.in.: Kyrenii , Salaminy i Famagusty, Pafos ze słynnymi mozaikami, 

Limassol i oczywiście stolicy - Nikozji. Oprócz miast chcemy Państwu pokazać też urodę przyrody na Półwyspie 

Kirpasa i południowego wybrzeża gdzie według tradycji wyszła na brzeg, zrodzona z piany morskiej bogini 

Afrodyta. Miłośników mostów zapewniamy, że znajdziemy też na naszej trasie zabytkowe obiekty mostowe.  

Na Światową, XII już Wyprawę Mostową chcemy zaprosić Was do Indii. 

Indie to niezwykle fascynujący kraj. Na pewno spotkaliście reklamę zapraszającą do tego kraju jednym słowem - 

niesamowite (Incredible India). I taki jest ten kraj. Układając program włożyliśmy w niego miejsca bez których 

zobaczenia trudno mówić że było się w Indiach. Stolica – New Delhi – pełna kontrastów które chcemy Państwu 

pokazać. Od przenoszącej nas w XVIII – XIX wiek, egzotycznej ulicy w Starym Delhi z wrzawą sprzedawców, 

kolorowym tłumem wśród którego od czasu do czasu przechadza się „święta krowa” po wybudowane przez 

Anglików Nowe Delhi z monumentalnymi budynkami rządowymi i symboliczną Bramą Indii. Zaprosimy Państwa 

na poranny rejs po Gangesie w czasie którego obserwować będziemy kąpiących się w świętej rzece Hindusów 

i stosy na których płoną ciała zmarłych. Nie można być w tym kraju i nie zobaczyć w Agrze jednego z cudów 

architektury światowej - symbolu miłości – Taj Mahalu. Jego piękno i doskonałość zostaną Państwu pod 

powiekami.  

Po zrobieniu „programu obowiązkowego” zapraszamy na objazd Indii Południowych gdzie rzadziej docierają 

turyści i gdzie zobaczymy tzw. „prawdziwe Indie” – kolorowe, egzotyczne, pachnące przyprawami.  

A na zakończenie dwa miejsca: Goa gdzie Portugalczycy budowali pierwsze kościoły na subkontynencie 

i Bombaj – jedno z najbardziej nowoczesnych miast indyjskich w którym pokażemy Państwu slumsy po 

zobaczeniu których przewartościują Państwo swoje wyobrażenie o biedzie i ludzkim losie.  

W załączeniu do komunikatu znajdują się szczegółowe programy obu niezwykle ciekawych Wypraw. 

Zainteresowanych Państwa prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12.04.2019 roku. 

mgr Franciszek Brodzki       prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga 
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