
                                                                                                                                                                                           

Program wycieczki w Góry Sokole                                                                 

      dnia 24.09.2023r.  

 

  Godz.8.00 wyjazd z parkingu  ul. Przy Gazowni 

   od godz. 11.00 – Góry Sokole -piesza wędrówka   

   szlakiem  szczyt Sokolik /642 / z platformą widokową  

   wznoszącą się na wysokość około 30 m , żeliwnymi  

   schodkami  dostaniemy  się na szczyt by odkryć  

   magiczny widok. Krzyżna Góra /654/  tu właśnie stał  

   owiany złą sławą zamek Sokolec. Niewiele dziś po nim  

   zostało. Widoczny jest jedynie fragment murku  

   zamkowego.  Na skale powyżej zamku  umieszczono  

   krzyż. Waży on ok. 2 ton i  składa się z trzech części.  

   Kolumna wystaje ok. 6,3 m  ponad granitową skałę, w  

   którą jest wpuszczona głęboko jej stopa, a ramiona mają    

   ok. 5,4 m  rozpiętości.  Odpoczynek w schronisku PTTK  

   Szwajcarka. 

  Około godz. 20.00   rozwiązanie wycieczki                           

    

                Cena 170,- zł/165,- zł dla członków PTTK 

 

    Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, 

     przewodnika na trasie,  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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