
  

Program wycieczki na Masyw Ślęży  

             dnia 01.05.2022r. 

   
   Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 

    Sobótka – zwiedzanie miasta m.in. 

   Kościół św. Jakuba, sanktuarium św. Anny oraz  

   wejście na szczyt Ślęży (718 m npm.), spacer szlakami 

   przez Sulistrowiczki do Sulistowic 

   Po drodze podziwiane kultowych rzeźb stawianych  

   pogańskim bóstwom, pomniki wykute miejscowego  

   granitu, figurki ludzi i zwierząt powstałe w okresie             

   700-  400 lat p.n.e. 

   m.in. mnich, grzyb, niedźwiedź, postać z rybą. 

   Około godz. 20.30  rozwiązanie wycieczki 

    

 

                   Cena 150,-zł / 140,-zł (członkowie PTTK) 

 

   Obejmuje: przejazd autokarem, opiekę przewodnika,  

   ubezpieczenie  NNW,  TFP i TFG. 

 

    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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