
                         

Program wycieczki  czeskie miasta 

dnia  23.09.2023 r. 

                                                          
   godz. 6.30  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 11.30  Litomerice- ratusz, kościół 

  dziekański Wszystkich Świętych, renesansowy dom  

   Kalich  i   Cerny orel z grafikami 

  Teplice – miasto uzdrowiskowe z typowymi budowlami  

   sanatoryjnymi m.in. Uliczka Zdrojowa, Dom Złote  

   Słońce.  Pałac i ogród  pałacowy. 

   Usti n/Łabą –  ruiny Zamku  Strekov, ratusz, Kościół  

   Wniebowzięcia NMP  wjazd kolejką do pałacyku  

   Vetruse, Mariański most 

   godz. 19.00 – 23.00 wyjazd  w drogę powrotną i  

    rozwiązanie wycieczki 

 

        cena 190,- zł +  300,- kcs 

        cena 185,- zł +  300,- kcs (członkowie PTTK) 

 

   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie    

   KL i NNW, opiekę pilota, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

   Informacje i zapisy:   BORT PTTK          

   Zielona Góra  ul. Kupiecka 17                              

   tel. 68 327 03 23 lub 791417317 omzgora.pttk.pl 
 

 

Program wycieczki  czeskie miasta 

dnia  23.09.2023 r. 

                                                          
   godz. 6.30  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 11.30  Litomerice- ratusz, kościół 

  dziekański Wszystkich Świętych, renesansowy dom  

   Kalich  i   Cerny orel z grafikami 

  Teplice – miasto uzdrowiskowe z typowymi budowlami  

   sanatoryjnymi m.in. Uliczka Zdrojowa, Dom Złote  

   Słońce.  Pałac i ogród  pałacowy. 

   Usti n/Łabą –  ruiny Zamku  Strekov, ratusz, Kościół  

   Wniebowzięcia NMP  wjazd kolejką do pałacyku  

   Vetruse, Mariański most 

   godz. 19.00 – 23.00 wyjazd  w drogę powrotną i  

    rozwiązanie wycieczki 

 

        cena 190,- zł +  300,- kcs 

        cena 185,- zł +  300,- kcs (członkowie PTTK) 

 

   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie    

   KL i NNW, opiekę pilota, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

   Informacje i zapisy:   BORT PTTK          

   Zielona Góra  ul. Kupiecka 17                              

   tel. 68 327 03 23  omzgora.pttk.pl 
 

 

                         

Program wycieczki  czeskie miasta 

dnia  23.09.2023 r. 

                                                          
   godz. 6.30  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 11.30  Litomerice- ratusz, kościół 

  dziekański Wszystkich Świętych, renesansowy dom  

   Kalich  i   Cerny orel z grafikami 

  Teplice – miasto uzdrowiskowe z typowymi budowlami  

   sanatoryjnymi m.in. Uliczka Zdrojowa, Dom Złote  

   Słońce.  Pałac i ogród  pałacowy. 

   Usti n/Łabą –  ruiny Zamku  Strekov, ratusz, Kościół  

   Wniebowzięcia NMP  wjazd kolejką do pałacyku  

   Vetruse, Mariański most 

   godz. 19.00 – 23.00 wyjazd  w drogę powrotną i  

    rozwiązanie wycieczki 

 

        cena 190,- zł +  300,- kcs 

        cena 185,- zł +  300,- kcs (członkowie PTTK) 

 

   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie    

   KL i NNW, opiekę pilota, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

   Informacje i zapisy:   BORT PTTK          

   Zielona Góra  ul. Kupiecka 17                              

   tel. 68 327 03 23  omzgora.pttk.pl 
 

 

Program wycieczki  czeskie miasta 

dnia  23.09.2023 r. 

                                                          
   godz. 6.30  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 11.30  Litomerice- ratusz, kościół 

  dziekański Wszystkich Świętych, renesansowy dom  

   Kalich  i   Cerny orel z grafikami 

  Teplice – miasto uzdrowiskowe z typowymi budowlami  

   sanatoryjnymi m.in. Uliczka Zdrojowa, Dom Złote  

   Słońce.  Pałac i ogród  pałacowy. 

   Usti n/Łabą –  ruiny Zamku  Strekov, ratusz, Kościół  

   Wniebowzięcia NMP  wjazd kolejką do pałacyku  

   Vetruse, Mariański most 

   godz. 19.00 – 23.00 wyjazd  w drogę powrotną i  

    rozwiązanie wycieczki 

 

        cena 190,- zł +  300,- kcs 

        cena 185,- zł +  300,- kcs (członkowie PTTK) 

 

   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie    

   KL i NNW, opiekę pilota, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

   Informacje i zapisy:   BORT PTTK          

   Zielona Góra  ul. Kupiecka 17                              

   tel. 68 327 03 23  omzgora.pttk.pl 
 

 

 


