
                                              

Program wycieczki w Karkonosze 

 dnia 09.07.2022r.  

 
     Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   Godz. 11.00 Sobieszów – wejście na Zamek Chojnik 

  na szczycie góry Chojnik. Góra ta wznosi się na wys.627                          

  metrów n.p.m., a od jej południowo-wschodniej strony                

  znajduje się 150-metrowe urwisko opadające do tzw.                                                                         

  Piekielnej Doliny. Odwiedzając zamek posłuchamy                         

  legend, m. in. o Kunegundzie, zobaczymy pręgierz  i                 

  wejdziemy  na wieżę skąd rozciąga się malownicza                                     

  panorama Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. 

  Piechowice – Huta Szkłą Kryształowego- miejsce,                                    

  w którym splata się historia, piękno szklanych arcydzieł i                                          

   ręczny proces produkcji kryształów  

    godz. 17.00- 20.00  wyjazd w drogę powrotną                                                        

    i rozwiązanie wycieczki 

 

             cena 160,- zł/155,-zł członkowie PTTK 

   obejmuje: przejazd autokarem,bilety wstępu, ubezpieczenie             

NNW, pilota, TFG, TFP. 

 

 Informacje: BORT PTTK Zielona  Góra                

 Kupiecka 17 tel.  68 327 03 23 lub 791 417 317 

 omzgora.pttk.pl 
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