2017

W Płocku wiemy jak miło spędzić czas.
Mamy bogatą ofertę letnich imprez, która
zadowoli i tych, którzy chcą się ukulturalnić
i tych, którzy stawiają na usportowienie.
Są u nas świetne muzyczne festiwale,
imprezy sportowe dla siłaczy, biegaczy
i entuzjastów rowerów, a także zmagania
mistrzów driftu. Swojej pasji mogą u nas
oddać się miłośnicy szperania i staroci
oraz wielbiciele klasycznej motoryzacji.
Opis tych i wielu innych wydarzeń
znajdziesz na dalszych stronach, drogi
Czytelniku. Dodatkowo dla Twojej wygody
zamieściliśmy tu przydatne adresy
i numery telefonów. Liczę, że zainspirują
Cię do wycieczki po mieście i bliższego
poznania jego uroków.
Zapraszam do dobrej zabawy w Płocku!
Andrzej Nowakowski
Prezydent Płocka
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Międzynarodowy turniej tenisa na
wózkach, organizowany w Płocku
od 1994r. Co roku w turnieju
uczestniczą czołowi zawodnicy
z całego świata.
MIEJSCE:
Korty na stadionie Wisły Płock
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Na kilka dni główne ulice Starego
Miasta w Płocku zapełnią się
kolekcjonerami i wystawcami z całej
Polski, którzy w atmosferze gwaru
dawnych jarmarków, oferują antyki
i starocie, biżuterię, minerały, obrazy,
a także wyroby regionalne. Stare
Miasto zostanie podzielone na kilka
stref m.in. kolekcjonerską, handlową,
dziecięcą, sztuki oraz militarną.

WSTĘP WOLNY
www.orlenpolishopen.pl
www.facebook.com/POPOtennis

2-4
czerwca

W ramach IX Jarmarku Tumskiego planowane są liczne wydarzenia
towarzyszące: zlot i parada pojazdów militarnych, militarne grupy
rekonstrukcyjne, motocykle zabytkowe, warsztaty i animacje dla dzieci,
zagroda edukacyjna, kataryniarze, stoiska z kuchnią regionalną, warsztaty
plastyczne i robotyki.
Muzeum Mazowieckie natomiast planuje wystawę w ramach obchodów
Roku Rzeki Wisły.
Ponadto 3 czerwca na Starym Rynku odbędzie się NOC CYGAŃSKA.
Imprezę poprowadzą Krystiano i Zofia Czernicka.
MIEJSCE:
Stare Miasto

4

WSTĘP WOLNY
www.jarmarktumski.plock.eu
www.facebook.com/jarmarktumskiplock/

t
KonniecszekirChylińskiej
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9czerwca

W 2016r. Agnieszka Chylińska wydała
długo oczekiwaną płytę „„Forever Child”.
Po kolejnych występach artystki w Polsce
i Europie, producenci trasy – Music
Company i Top Management – zapraszają
na cztery koncerty w ramach letniej części
„„Forever Child Tour 2017”, w tym pierwszy,
który odbędzie się w płockim amfiteatrze.
MIEJSCE:
Amfiteatr, godz. 20.30
IMPREZA BILETOWANA
www.musiccompany.pl/koncerty/agnieszka_
chylinska_forever_child_tour
www.facebook.com/MusicCompanyPl/
www.pokis.pl

5
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Drift M

asters

Grand P
rix

Jazda bokiem, kontrolowany poślizg, ryk silników, adrenalina, emocje
– 3. runda DRIFT MASTERS GRAND PRIX odbędzie się w Płocku. Jest to
seria zawodów najlepszych driftujących kierowców z Polski i zagranicy.
Na stadionie w Płocku zobaczymy kierowców, którzy wygrywali zawody
na całym świecie. Liczne atrakcje dodatkowe.
MIEJSCE:
Stadion Wisły Płock,

IMPREZA BILETOWANA
www.driftmasters.gp
www.facebook.com/DriftMastersGP/
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Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses wystąpi wspólnie
z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, pod dyrekcją Vladimira
Kiradjieva w koncercie zatytułowanym „„Musica Fidei –
Moniuszko i Kilar”. Usłyszymy I Litanię Ostrobramską Stanisława
Moniuszki oraz trzy kompozycje Wojciecha Kilara: Exodus,
Angelus i Victoria

Kolejny koncert w ramach festiwalu odbędzie się 27 września
– w płockiej katedrze wystąpi Saint Marcelline’s Choir z Brazylii,
pod dyrekcją Jose Alberto Corulli, który zaprezentuje m.in.
utwory z brazylijskiego kręgu kulturowego.
MIEJSCE:
Bazylika Katedralna, godz. 19.00
WSTĘP WOLNY
www.chorplock.pl

6

t
Kab-NaÓrWeKA

17
czerwca

NEO

Kabareciarze przyjadą do Płocka
z najnowszym programem pt. „„Kazik
sam w domu” i zaprezentują się
na deskach płockiego amfiteatru.
W programie nie zabraknie
autorskich piosenek, które są
stałym elementem koncertów
i niewątpliwym atutem Neo-Nówki.

Płocka

17
czerwca

MIEJSCE:
Amfiteatr, godz. 20.00
IMPREZA BILETOWANA
www.pokis.pl 		
www.neonowka.pl

Parada
Senioró
w
Piknik
Pokole
ń

Paradę poprowadzi DJ Wika - najstarsza prezenterka muzyczna
w Polsce. Ponadto w programie występ Andrzeja Rosiewicza.
MIEJSCE:
Stary Rynek, godz. 11.00
WSTĘP WOLNY
www.plockiecentrum.pl
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23-25
czerwca

W tym roku Dni Historii Płocka to nie tylko święto miasta
z turniejami kuszniczymi i rycerskimi oraz prezentacją
rzemiosł dawnych, ale także święto Wisły. W związku
z obchodami Roku Rzeki Wisły odbędzie się Dzień
Wisły połączony z tradycyjnymi Wiankami i koncertem
zespołów folklorystycznych w Amfiteatrze.
Ponadto
w
programie
koncert
Orkiestry
Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, Wielka Parada
Jednostek Pływających, występy zespołów szantowych
oraz warsztaty, wystawy, flashmoby, widowiska
plenerowe związane z Wisłą, 780-leciem lokacji Płocka
oraz 80-leciem hejnału płockiego.
W programie również Fame Dance Festiwal
(23 czerwca, Amfiteatr).
MIEJSCE:
Stare Miasto, Wzgórze Tumskie, Amfiteatr, tereny nad Wisłą
WSTĘP WOLNY
www.pokis.pl
www.plock.eu
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Stary Rynek
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Zawody odbywają się w ramach Mistrzostw
Polski oraz cyklu European Beach Handball
Tour. W malowniczej scenerii płockiej starówki,
najlepsze polskie drużyny żeńskie i męskie,
staną do walki w turnieju piłki ręcznej plażowej.

WSTĘP WOLNY
www.facebook.com/Fundacja-Modern-Sport-202956320160119

LOTTd OBike Marathon
Polan

Cykl rodzinnych maratonów rowerowych dla
amatorów. Impreza sportowa skierowana
do osób lubiących wyzwania, rywalizację
i wysiłek fizyczny, dla rodzin i przyjaciół
chcących aktywnie spędzić czas. W tym roku
mnóstwo atrakcji: trzy trasy rowerowe: fan,
mini i max, dla najmłodszych mini-cross
Poland Bike, liczne konkursy z nagrodami,
loteria, Chatka Małolatka, gry i zabawy.

2

lipca

MIEJSCE:
start i meta – Orlen Arena, ulice miasta
WSTĘP WOLNY (opłata startowa)
www.polandbike.pl
www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon/

9

7/8
lipca

MIEJSCE:
Miejski Ogród Zoologiczny
IMPREZA BILETOWANA
www.zoo.plock.pl

Zoonoo
o

oc

Impreza dla amatorów nocnych
przygód z dzikimi zwierzętami.
W programie zwiedzanie ogrodu
zoologicznego, niecodzienne pokazy
z udziałem zwierząt, nocleg na
terenie ZOO. Uczestnicy mają okazję
wsłuchać się w nocne odgłosy
i poczuć atmosferę przebywania
po zmroku wśród dzikich zwierząt.
Konkursy z nagrodami, ognisko oraz
wiele innych atrakcji.

wki
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S
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ej
Plażow
Płocka starówka ponownie dostarczy
sportowych emocji. Tym razem
dopingować będziemy zawodników
i zawodniczki plażowej piłki siatkowej.

7-9
lipca

MIEJSCE:
Stary Rynek
WSTĘP WOLNY
www.facebook.com/Fundacja-Modern-Sport-202956320160119
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Festiwal z dwudziestoletnią tradycją. Po raz kolejny do
Płocka zjadą uzdolnione zespoły rockowe z całej Polski.
W ramach imprezy odbędą się warsztaty muzyczne,
dźwiękowe oraz warsztaty produkcji teledysków.
W tym roku gościem specjalnym zajęć wokalnych
będzie legenda rocka - Marek Piekarczyk, wokalista
TSA. Warsztaty poprowadzą również: K8, czyli Katarzyna
Rościńska, Kamil Barański, Krzysztof Misiak, Grzegorz
Grzyb, Paweł „„Pavulon” Jaroszewicz, Piotr Słapa, Marcin
Pendowski, Marek Dąbek.
MIEJSCE:
Klub Rock ’69
WSTĘP WOLNY
www.rockoweogrodki.com.pl 			
www.facebook.com/smro2017
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MIEJSCE:
Bazylika Katedralna,
godz. 19.00
WSTĘP WOLNY
www.chorplock.pl

Garmin

W płockiej katedrze wystąpią: Duet Organowy
– Emilia i Jerzy Dziubińscy oraz Chór Pueri et
Puellae Cantores Plocenses. W wykonaniu
duetu usłyszymy m.in. dzieła Jana Sebastiana
Bacha, Marca Enrica Bossiego i Antonia Solera.
Natomiast Pueri et Puellae Cantores Plocenses
zaprezentuje m.in. utwory Gregorio Allegrego,
Georgija Swirydowa, Piotra Czajkowskiego
i Romualda Twardowskiego.
Kolejny koncert w ramach festiwalu odbędzie
się 15 października - występ organisty katedry
płockiej Wiktora Bramskiego oraz Chóru
Pueri et Puellae Cantores Plocenses. W części
organowej usłyszymy utwory Jana Sebastiana
Bacha oraz Louisa Jamesa Lefébure-Vély’ego;
w części chóralnej zabrzmi natomiast
kilkakrotnie „„Ave Maria” autorstwa różnych
kompozytorów.
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16

lipca
Najstarszy w Polsce cykl zawodów triathlonowych.
Tegoroczną imprezę zakończą zawody w Płocku.
Triathloniści do wyboru będą mieli jeden z dwóch
dystansów: 1/4 IM oraz 1/8 IM. Na każdym z dystansów
będzie można wystartować w trzyosobowej sztafecie
triathlonowej, w której jedna osoba zmierzy się
z pływaniem, druga z jazdą na rowerze, a trzecia
z bieganiem. W Płocku rozegrane zostaną również
zawody dla dzieci i młodzieży Garmin Kids.
MIEJSCE:
Stary Rynek (strefa zmian), Sobótka, ulice miasta
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WSTĘP WOLNY (opłata startowa)
www.irontriathlon.pl
www.facebook.com/irontriathlon/
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Jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce po raz dwunasty
na płockiej plaży. Audioriver łączy wiele światów, można tu zobaczyć
najsłynniejszych na świecie reprezentantów house’u, techno i drum
& bassu, jak i światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy
hip-hop. Ostatnia edycja zgromadziła 28 tys. osób.
W tym roku listę gwiazd otworzyli Carl Craig presents Versus Synthesiser
Ensemble, Boys Noize i London Electricity Big Band. Na plaży zagrają też
Ben UFO, Planetary Assault Systems, KiNK, Maduk, Artefakt i The Erised.
Do programu dołączyli Tale Of Us, S.P.Y, Agents Of Time live, Dax J, DJ Storm,
Hugh Hardie, Vitalic – ODC live, High Contrast live oraz Killbox (Ed Rush &
Audio) i wielu innych...
Boys Noi
ze

MIEJSCE:
Plaża nad Wisłą, Stary Rynek
IMPREZA BILETOWANA
www.audioriver.pl
www.facebook.com/audioriver

13

stival

TV Fe
ip-Hop

H
Polish

3-5

sierpnia
Kultura hip-hopu w pełnym jej spektrum – tradycyjnie
festiwal rozpoczną czwartkowe eliminacje do kultowej
Płockiej Bitwy Freestyle, a w piątek i w sobotę na fanów
czeka dawka najlepszych hip-hopowych dźwięków.
Podczas piątej edycji festiwalu wystąpi ponad 50
wykonawców. Tegoroczny line up otwierają m.in. SB
MAFFIJA, PRO8L3M, KęKę, Paluch, Włodi, Quebonafide,
JWP / BC, Ten Typ Mes, donGURALesko, VNM, Solar/
Białas, Żabson, Bedoes, Wac Toja, PlanBe, Sarius, Beteo,
Paweł Bokun, Smolasty, ADM, Wiatr i wielu innych.
MIEJSCE:
Plaża nad Wisłą
IMPREZA BILETOWANA
www.plhhfestival.pl
www.facebook.com/PolishHipHopFestival

14

11-12
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sierpnia
Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie
spotkają się na płockiej plaży. Jeden z pierwszych
zapowiedzianych wykonawców to CZADOMAN, zespół
DEFIS, ERATOX, LONG & JUNIOR i wielu innych.
Disco na Wisłą to impreza rodzinna, dzieci do
12 lat wchodzą na teren festiwalu bezpłatnie,
a na najmłodszych czeka darmowa strefa zabaw.

MIEJSCE:
Plaża nad Wisłą
IMPREZA BILETOWANA
www.facebook.com/disconadwisla
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sierpnia
Rynek Sztuki to plenerowa, ale kameralna impreza
o artystycznym charakterze, która łączy w harmonijną
całość dźwięk, teatr i obraz. Podczas Rynku Sztuki
można posłuchać polskich i zagranicznych muzyków
eksperymentujących z dźwiękami, zobaczyć najlepsze
teatry uliczne oraz obejrzeć pokazy kina plenerowego
z muzyką na żywo.
MIEJSCE:
Stary Rynek
WSTĘP WOLNY
www.pokis.pl
www.facebook.com/ryneksztuki
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Vistula

22-27

Folk Fe
stival

sierpnia

Kilka lat temu grupa pasjonatów powróciła do tradycji
organizowania w Płocku festiwali folklorystycznych, aby
publiczność mogła cieszyć się barwnym folklorem, nawet
z najdalszych zakątków świata oraz przypomnieć sobie
stare zwyczaje, tańce i obrzędy. W imprezie uczestniczą
zespoły z całego świata, Europy, Azji i Ameryki Północnej,
oraz muzycy sięgający w swych utworach do korzeni
– muzyki tradycyjnej. Do tej pory gościliśmy zespoły
z takich krajów, jak Serbia, Słowacja, Indonezja, Hiszpania,
Ukraina, Irlandia, Gruzja, Tajwan, Włochy czy Meksyk.

MIEJSCE:
Stary Rynek, Park Północny (Podolszyce Płn.), Amfiteatr
WSTĘP WOLNY
www.pokis.pl
www.facebook.com/vistulafolkfestival
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25-27
sierpnia

Stoiska handlowe, warsztaty, pokazy, występy zespołów
i wspaniała letnia atmosfera.
MIEJSCE:
Stary Rynek
WSTĘP WOLNY
www.ars.plock.pl
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Płock
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września
Płock ponownie zaprasza turystów do skorzystania
z atrakcji, jakie oferuje miasto z 50% rabatem. W akcję,
po raz drugi, aktywnie włączą się hotele, restauracje,
kawiarnie, puby, sklepy, usługi, instytucje kulturalne
i sportowe oraz inne obiekty turystyczne.
MIEJSCE:
Miasto Płock
www.plockzapolceny.pl
www.facebook.com/plockzapolceny
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9września
W zawodach udział weźmie krajowa
oraz światowa czołówka wioślarska.
MIEJSCE:
Zalew Sobótka
WSTĘP WOLNY
www.ptwplock.eu
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6. Półm
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Dwóch
Mostó
w

września
Trasa szóstej edycji półmaratonu wytyczona jest po
obu brzegach Wisły oraz prowadzi przez dwa płockie
mosty. Zawodników czekają liczne podbiegi, zmiana
nawierzchni, a przede wszystkim piękne widoki Wzgórza
Tumskiego. W zeszłorocznym maratonie wystartowało
ponad 700 biegaczy.
MIEJSCE:
Start i meta Stary Rynek, ulice miasta
WSTĘP WOLNY (opłata startowa)
www.polmaraton.plock.eu
www.facebook.com/PolmaratonDwochMostow
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Ryk silników, głośną muzykę i okrzyki
publiczności można usłyszeć podczas tej
imprezy. Pokazy i widowiskowe akrobacje
przyciągają pasjonatów i amatorów jazdy
na motocyklu. Nieodłącznym elementem
imprezy jest przetaczająca się przez
miasto parada motocykli.
MIEJSCE:
Stary Rynek, tereny przy Orlen Arenie
WSTĘP WOLNY
www.plock.eu
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19-22

października
Cykliczna, kilkudniowa impreza prezentująca postać i twórczość,
urodzonego w Płocku poety, powieściopisarza, autora opery,
awangardowych filmów, filozofa Stefana Themersona i jego
żony Franciszki. Program imprezy wypełniają inscenizacje
teatralne, pokazy filmów, koncerty, happeningi, wystawy, panele
dyskusyjne i warsztaty dla młodzieży.
MIEJSCE:
Płockie instytucje kultury
WSTĘP WOLNY
www.facebook.com/themerson

21

INNE
WYDARZENIA:
28.06 – 30.08 2017

(w każdą środę)
Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży
Stary Rynek
www.ars.plock.pl

29.06 do 31.08.2017
(w każdy czwartek)
Kino Letnie Płock
Stary Rynek
www.ars.plock.pl

23.06 -25.08.2017
(w każdy piątek)
Na Starówce Potańcówka
Stary Rynek
www.ars.plock.pl

lipiec - sierpień
Odkryj z nami Płock

Bezpłatne spacery po Płocku z przewodnikiem
(w każdą sobotę, start o godz. 12.00, Stary Rynek)*
www.turystykaplock.eu
* 12 sierpnia start przy „„Stanisławówce”
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13, 20, 27 wrzesień
11, 18, 25 październik
WATCH DOCS

WATCH DOCS to festiwal organizowany przez Helsińską
Fundację Praw Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy, Centrum
Sztuki Współczesnej oraz Zamek Ujazdowski, na którym co
roku można obejrzeć kilkadziesiąt premierowych pokazów
i uczestniczyć w kilkunastu spotkaniach ze światowej sławy
dokumentalistami. To tu swoje polskie premiery miały nowe
filmy takich twórców, jak: Errol Morris, Raymond Depardon,
Kim Longinotto, Avi Mograbi czy Alex Gibney, a master class
poprowadzili między innymi legenda dokumentu – Frederick
Wiseman oraz znakomity brytyjski filmowiec – Sean McAllister.
Podczas płockiego festiwalu Watch Docs, w Kinie za Rogiem
(ul. Tumska 9a) tradycyjnie odbywać się będą warsztaty dla dzieci
i młodzieży oraz spotkania, które maja za zadanie przybliżyć
tematykę festiwalu.
MIEJSCE:
Kino za Rogiem (ul. Tumska 9a)
www.pokis.pl

Więcej informacji o imprezach:
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKiS)
Tel. +48 24 367 19 20, +48 24 366 43 33
www.pokis.pl
Urząd Miasta Płocka
Tel. +48 24 364 55 55
www.plock.eu
Terminy i programy imprez mogą ulec zmianie.
Aktualne informacje na www.kalendarzimprez.plock.eu
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PŁOCK TURYSTYCZNIE

TOP 10

ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH PŁOCKA:

Miejski Ogród Zoologiczny

ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock
tel.: +48 24 366 05 11
www.zoo.plock.pl

Muzeum Mazowieckie

ul. Tumska 8, 09-402 Płock
tel.: +48 24 364 70 71

Spichlerze – Muzeum Mazowieckie

ul. Kazimierza Wielkiego 11B,
09-400 Płock
tel.: +48 24 262 25 95
www.muzeumplock.eu/pl

Bazylika Katedralna pw Wniebowzięcia NMP

ul. Mostowa 2, 09-402 Płock
tel.: +48 24 262 34 35
www.katedraplock.pl

Muzeum Diecezjalne

ul. Tumska 3a, 09-402 Płock
tel.: +48 24 262 26 23
www.muzeumdiecezjalneplock.pl
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Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego,
Muzeum Małachowianki
ul. St. Małachowskiego 1, 09-400 Płock
tel.: +48 24 366 66 00
www.malachowianka.plock.org.pl
/zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu/

Katedra Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów
ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 30 86
www.mariawita.pl

Muzeum Żydów Mazowieckich
ul. Józefa Kwiatka 7, 09-400 Płock
tel.: +48 24 364 86 96
www.synagogaplocka.pl

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
pl. Stary Rynek 14/18, 09-400 Płock
tel.: +48 24 262 58 83
www.plock.faustyna.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
Muzeum Szkolne

ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock
tel.: +48 24 364 59 20
www.jagiellonka.plock.pl
/zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu/
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INNE ATRAKCJE:
Ciuchcia Tumska

Kursuje wyznaczoną trasą po Płocku od 1 maja do końca września
w weekendy. Każdorazowo zabiera 40 osób na przejażdżki
trwające ok. 70 minut. Przystanek początkowy/końcowy znajduje
się na parkingu przy ul. Warszawskiej.
Bilety na sezon 2017 – 7 zł/os.
Szczegółowe informacje: tel. +48 506 155 599,
www.plock.eu/pl/ciuchcia_tumska

Rejsy statkiem po Wiśle

Kursuje od 1 maja do końca września. Przystań statków
pasażerskich znajduje się na nabrzeżu wiślanym przy ul. Rybaki 6.
Kontakt do armatorów:
Pierwszy armator (45-minutowe rejsy)
tel. +48 506 321 887,
www.zeglugawyszogrodzka.pl www.facebook.com/zeglugaplocka
(dysponuje 3 jednostkami – 1 x 150-os. 2 x 12-os.)
Drugi armator (30-minutowe rejsy)
tel. 601 351 755,
www.facebook.com/statekKAPER/ (dysponuje 12-os. statkiem)

Meleksem po Płocku

Kursuje w okresie maj-wrzesień, od czwartku do niedzieli, w godz.
14 – 20. Przystanek początkowy znajduje się na ul. Warszawskiej 8,
skąd można wyruszyć w 3 wyznaczone trasy – nad Zalew Sobótka,
pod Muzeum Żydów Mazowieckich lub Teatr Dramatyczny im. J.
Szaniawskiego. Każdorazowo meleks zabiera do 7 osób, ceny
biletów - w przedziale 10-20 zł - zależą od liczby osób, a także od
wybranej trasy. W ofercie znajdują się także przejazdy po Starym
Mieście w cenie 7 zł/os. przy liczbie 7 osób.
Więcej informacji pod tel. +48 504 214 739 lub pod adresem
orlik.melex@gmail.com.
Możliwość indywidualnego zamówienia przejazdu.

Regionalne Muzeum Poczty
(prywatne muzeum)

ul. Piękna 4b, 09-402 Płock tel.: +48 609 839 001
(p. Paweł Mieszkowicz)
Facebook/Regionalne Muzeum Poczty w Płocku
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Wybrane szlaki
turystyczne prowadzące
przez Płock:

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego
- zabytki Płocka na szlaku
www.eurob.org

Szlak Chopinowski
- Mazowsze Fryderyka Chopina

www.dziedzictwomazowsza.pl/szlak-chopinowski

Szlak Bitwy Warszawskiej 1920

www.dziedzictwomazowsza.pl/szlak-bitwy-warszawskiej

Szlak Książąt Mazowieckich
www.szlakksiazat.pl

Mazowsze na filmowo
www.mazowszenafilmowo.pl

Mazowiecki Szlak Literacki
www.mazowiecki-szlak-literacki.pl

Szlaki piesze Płocka i okolicy PTTK
www.plock.eu/pl/szlaki_trasy_turystyczne
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O PŁOCKU TURYSTYCZNIE:
Informacja Turystyczna
pl. Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel: +48 24 367 19 44

Płocka Lokalna
Organizacja Turystyczna
pl. Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel.: +48 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu

PTTK Oddział Płock
Biuro Obsługi Ruchu
Turystycznego
ul. Tumska 4 (Odwach)
09-400 Płock
tel.: +48 24 262 26 00
www.pttk-plock.pl

29

Urząd Miasta Płocka
Tel. +48 24 364 55 55
www.plock.eu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKiS)
Tel. +48 24 367 19 20, +48 24 366 43 33
www.pokis.pl

Partner projektu:

Terminy i programy imprez mogą ulec zmianie.
Aktualne informacje na www.kalendarzimprez.plock.eu

