
                                                                                                                                                     

Program wycieczki - Bozkovskie                           

Jaskinie i Harrachov 

dnia 04.06.2022 r.                                                                           
                                                                                                                           

       Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

        Bozkovskie jaskinie dolomitowe są  

       ulubionym celem wycieczek. Długość  jaskiń  ponad  

      1000 m.,  bogate w ławy kwarcowe, gzymsy i listwy,  

      dekoracje stalaktytowe i trawertynowe. Ukoronowaniem 

t     zwiedzania są akweny wodne tworzone przez małe  

       jeziorka a na zakończenie czeka największe podziemne 

       jezioro w Czechach z krystalicznie niebieskozieloną  

       wodą. Harrachov - Huta szkła Nowosad z Muzeum  

       Szkła - zbiory szkła historycznego z produkcji  

        harrachovskiej huty.  Na terenie huty znajduje się 

        minibrowar z restauracją,  przez szybę można 

        obserwować proces produkcji szkła czy wejść na halę  

        hutniczą, na galerię  ponad rozpalonymi do czerwoności 

         piecami . W browarze - warzenie  piwa na oczach gości 

       około godz. 21.00 rozwiązanie wycieczki. 
 

            Cena 160,- zł + 350,kcs/ 150,-zł +350,-ksc (PTTK) 

 

       obejmuje: transport autokarem,  ubezpieczenie  KL i 

NNW, pilota , bilety wstępu, TFG i TFP. 

       Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

       ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 lub 791417317 

omzgora.pttk.pl 
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