
                                                     

 

Program wycieczki dla 

miłośników czekolady i 

kwiatów dnia 28.05.2022 r. 

 
   Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   Hornow  – zwiedzanie fabryki czekolady  

   Kromlau – park azalii i rododendronów  oraz    

   budowla z czeskiego bazaltu  Most Rakoczego,    

   Przejazd kolejką leśną do Weiswasser 

   Nochten – Łużycki Park Głazów Narzutowych –    

   kolorowy ogród skalny. Około 5000 kamieni znajduje się   

   w nadzwyczajnym ogrodzie. Zapraszamy do  

   delektowania się szemrzącymi strumykami, chłodnymi   

   dolinami, słonecznymi łąkami, a potem do szturmowania  

   szczytu, żeby mieć sięgający po horyzont widok na    

   Łużyce. 

   Około godz. 20.00 rozwiązanie wycieczki 

     Cena  120,-zł + 18,- euro 

    Cena  115,-zł + 18,- euro (członkowie PTTK) 

   Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW,    

   pilota na trasie, bilety wstępu, TFG i TP. 

 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

    ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

    Tel. 68 327 03 23 lub 791417317    

    www.omzgora.pttk.pl 
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