
  

 Program wycieczki Szlak 

 Piastowski w dniu 02.07.2022 r.   
 

    Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 

    Biskupin - Muzeum Archeologiczne obejmuje rezerwat     

    archeologiczny i pawilon muzealny z wystawami.                                 

       Rezerwat archeologiczny jest jednym z największych w                       

       Europie. Obejmuje obszar około 38 ha z licznymi                                     

       śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia  po                                                  

       wczesne średniowiecze. Dziś w rezerwacie znajdują się               

       rekonstrukcje: obozowiska łowców i zbieraczy ,osady                     

       pierwszych rolników, osady obronnej na półwyspie,                                 

       grobów skrzynkowych, wioski piastowskiej.                                                                                                               

      Gniezno - katedra ze słynnymi romańskimi Drzwiami                  

   Gnieźnieńskimi oraz kryptą z pozostałościami    

      przedchrześcijańskich miejsc kultu, wieża widokowa                        .     

      Spacer po mieście – rynek, mury miejskie, kościół i                              

      klasztor o.o. Franciszkanów i  Farny, Dolina Pojednania.     

      Około godz. 21.00 rozwiązanie wycieczki 

       

    Cena 190,-zł/ 185,- zł (członkowie PTTK) 
    Obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, TFG, TFP, 

   przewodnika, ubezpieczenie  NNW, bilety wstępu. 
 

   Szczegółowe informacje i zapisy:PTTK Zielona Góra                       

    ul. Kupiecka 17,     www.omzgora.pttk.pl 

    tel. 68 327 03 23  lub 791417317        
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