
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program wycieczki do Zamku Książ                                             

na Festiwal Kwiatów i Sztuki                                                    

 dnia    03.05.2022 r. 

               
   Godz. 6.30  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 9.30 indywidualne zwiedzanie Zamku   

   Książ  /sale barokowe, galeria  malarstwa w  

   apartamentach księżnej  Disy, tarasy/     

   udział w uroczystościach święta kwiatów   

   W programie oprócz podziwiania pięknych nasadzeń  

   różnych  kwiatów, możliwość zakupu roślin, warsztaty i  

   pokazy  florystyczne, walki rycerskie, przedstawienia  

   teatralne i filmowe. 

   Na drodze do zamku prezentowane będą rozmaitości:  

   miody, chleby, wyroby góralskie, obrazy, ceramika. Sam  

   Książ natomiast zamieni się w prawdziwą galerię  

   minerałów, biżuterii, kamieni szlachetnych czy  

   przedmiotów artystycznych.,  

   około godz. 19.00 rozwiązanie wycieczki 
 

          Cena  140,- zł/135,- członkowie PTTK 

  Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie  NNW    

   pilota na trasie, przewodnika , bilety wstępu, TFG i TGP. 

 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra www.omzgora.pttk.pl 

   Tel. 68 327 03 23  lub 791 417 317    
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