
                                              

Program wycieczki w Góry Sowie 

inaczej  dnia 19.06.2022r.  

 
     Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   Godz. 10.30 zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnej                                         

   Trasy  w Osówce -trasa historyczna  po najciekawszych                    

    korytarzach, które zdążono wykonać do końca 1944 r.                      

   Wiedzie wśród betonowych wartowni, hali z szalunkami                              

   oraz betonowym korytarzem technicznym, niskimi                            

   sztolniami oraz wielkimi wyrobiskami w skale gnejsowej .                   

   Trasa usytuowana jest szesnaście pięter pod ziemią i ma                                

   1200m długości. Podczas zwiedzania prezentowane są                                   

   filmy dokumentalne. Na trasie ulokowane są gabloty ze                            

   sprzętem  używanym podczas budowy kompleksu, szafy                                

   z podświetlanymi zdjęciami pojazdów wojskowych                                

  Niemiec i Związku Radzieckiego z czasów wojny. 

   Spacer górskimi szlakami z Osówki  do   Rzeczki                                                                                              

    godz. 17.30- 20.00  wyjazd w drogę powrotną                                                        

    i rozwiązanie wycieczki 

 

             cena 150,- zł/ 145,-zł członkowie PTTK 
   obejmuje: przejazd autokarem,bilety wstępu, ubezpieczenie             

NNW, pilota, TFG, TFP. 

 

 Informacje: BORT PTTK Zielona  Góra                

 Kupiecka 17 tel.  68 327 03 23 lub 791 417 317 

 omzgora.pttk.pl 
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