
  

Program wycieczki z wizytą u sąsiadów 

do  Goerlitz, Zittau i  kurortu Oybin 

          dnia 17.09.2022 r. 

 
   Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gzowni 

   Od godz. 10.00   Goerlitz – średniowieczna Starówka –  

   zespół najciekawszych zabytków wszystkich stylów  

   architektonicznych, pięcionawowy kościół św. Piotra i  

   Pawła,  

   Zittau – Żytawa – renesansowy ratusz, stare miasto z  

   fontannami, klasztor Franciszkanów, dawna komora  

   solna, kościół św. Krzyża, Zasłony Wielkopostne 

   Kurort Oybin – uzdrowisko położone w sercu  

   niemieckich Gór Łużyckich; wejście na górę ,na szczycie  

   której znajdują się ruiny twierdzy i klasztoru, 

   około godz. 21.00  rozwiązanie wycieczki 

               Cena 130,-zł + 15,- euro 

               Cena 125,-zł + 15,- euro /członkowie PTTK 

   Obejmuje: przejazd autokarem, opiekę przewodnika,  

   ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

    Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   tel. 68 327 03 23 lub 791417317     

   www.omzgora.pttk.pl 
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