
                                              

 

Program wycieczki do Kłodzka                                     

na Festiwal Kwiatów dnia  02.07.2023r.                                          
                                                                                                         

    Godz. 6.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 

  Od godz. 10.00  Kłodzko:  Twierdza bez tajemnic   

  (główna trasa zwiedzania Twierdzy Kłodzko i podziemny  

    labirynt), spacer po pełnym zabytków  kłodzkim rynku z  

   pięknym ratuszem i  kamieniczkami będącymi niegdyś  

   domami  rzemieślników, kupców czy szlachty.     

   Zobaczymy też  gotycki  most Wita Stwosza,  

   Kościoły Matki Boskiej Różańcowej i WNMP. 

  Park Miniatur Minieuroland – Festiwal Kwiatów 

   ponad 50 tys. kwiatów jednorocznych przedstawionych   

   w oryginalnych aranżacjach w parku liczącym ponad 40  

    miniatur wzorowanych na  budowlach z całego świata, a  

    zwłaszcza Europy i Śląska. 

    godz. 17.00- 20.00   wyjazd w drogę powrotną  i   

     rozwiązanie wycieczki 

           cena  150,-zł + 60,- zł wstępy 
   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie                      

   NNW, pilota bilety wstępu, TFG, TFP. 
 

   Informacje i zapisy: BORT PTTK                  

   Zielona Góra  ul. Kupiecka 17                          

   tel. 68 327 03 23  lub 791 417 317  

   omzgora.pttk.pl 
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