
                                                                                                                               

Osobliwości Ziemi Lubuskiej                                                                                                                                                                                                  
Program wycieczki  dnia 16.09.2023 r.  

   
   godz. 9.00 wyjazd z parkingu ul. Przy gazowni 

    Nowy Młyn – Rzepin – spacer ścieżką edukacyjną 

    Bobrowym Szlakiem. Zwiedzając tę wyjątkową ścieżkę                                                                                        

    napotkamy  unikatowe okazy lokalnych roślin (w tym                                   

    również pomniki przyrody) oraz zwierząt (wśród, których                                              

    nie brakuje tytułowych bobrów). Największą  lokalną                                                   

    atrakcją jest największy i najsłynniejszy dąb szypułkowy, który znajduj 

    Piast- wys. 22 m, obwód w pniu ponad 600 cm. 

    Lubiechnia Wielka- Gospodarstwo Agroturystyczne 
    DERENIÓWKA – oferta gospodarstwa bazuje na dużym                  

    doświadczeniu gospodyni Grażyny Dereń, jako kucharza                                             

   oraz wielokrotnej laureatki ogólnopolskich konkursów                                   

   kulinarnych m.in. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo –                                                          

   Smaki Regionów". Spotkanie integracyjne  przy ognisku                                                            

    Około godz. 18.00  rozwiązanie wycieczki 

               Cena 100,- zł + 80,-zł wstępy 

    Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, 

    przewodnika na trasie, TFG, TFP. 

 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   Tel. 68 327 03 23  lub 791 417 317    

   www.omzgora.pttk.pl 
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