
                                                                                                                                

Program wycieczki do 

szprewaldzkich  term w Burgu                                                            

 dnia  29.01.2022 r. 

                                                                                           
    godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
    Burg  - 4 godziny pobytu  na basenach  

    termalnych –   (wody solankowe wypływające z   

    głębokich  źródeł , bogato zmineralizowane  i   

    przyjemnie ciepłe (31 st. C) ,                                   

    za dopłatą 5,-euro - możliwość korzystania z  

    różnego rodzaju saun 

   godz. 17.00 zakończenie wycieczki  

     

    Cena 90,-zł + 17,-euro 

    Cena 85,-zł + 17,-euro (członkowie PTTK)     
     
 

    Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

    ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

    tel. 68 327 03 23     www.omzgora.pttk.pl 
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