
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program wycieczki  do Barda Śląskiego                                

i Henrykowa  dnia 23.07.2022 r. 
                                                                                             

   Godz. 6.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   od godz. 9.30 Bardo - spacer po uroczym miasteczku,      

   z barokowym kościołem Nawiedzenia NMP i gotyckim    

   kamiennym mostem.   Rafting - spływ pontonem  

   malowniczym Przełomem Nysy Kłodzkiej. Ponad 3  

   godziny dobrej zabawy na  15 km trasie. Miejsce ,w  

   którym organizowane są spływy umożliwia pływanie już 

   trzy-cztero, a także stulatkom. Henryków – barokowy  

   klasztor z XVII wieku, z  tarasowym ogrodem włoskim i  

   ogrodem opackim, w  centrum stoi dawny pawilon letni  

   opatów, a z boku dawna oranżeria oraz  fragment  muru  

   obronnego z  barokowymi bramami: Dolną i Górną.  

   Kompleks klasztorny z salami: Purpurową, Dębową,  

   Żółtą, Refektarzem,  kaplicą klerycką, krużgankami,  

   pustelnią, Altaną Opata, Grobowcem Księcia. 

  Godz. 18.00-21.00 wyjazd w drogę powrotną i  

   rozwiązanie wycieczki 

           Cena  220,- zł/215,- zł  członkowie PTTK 

   Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW    

   pilota – przewodnika, bilety wstępu, 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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