
                                              

Program wycieczki do Centrum Edukacji                                 

Przyrodniczej w Mniszkach                                            

dnia 18.09.2022r.  
     Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

     Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w                  

     Mniszkach to założony w wyremontowanych,                                       

     zabytkowych budynkach folwarcznych ośrodek,                                       

    w którym można zobaczyć warsztaty pokazowe                      ginących   

    zawodów - kowalski, bednarski, szewski, garncarski,                             

    wikliniarski, stanowisko pszczelarza,sprzęty gospodarstwa                              

domowego, dawną szkołę czy skład kolonialny. 

    Wielkie Smażenie Powideł - to wydarzenie gromadzi co                                 

roku  kilka tysięcy osób, które  mogą posłuchać dobrych                      

koncertów , pozwiedzać, uczestniczyć w pokazach                                             

dawnego rzemiosła, pooglądać specjalnie przygotowane                            

wystawy czasowe oraz skorzystać z kilkudziesięciu                                         

straganów – z regionalną kuchnią, rękodziełem, sztuką                             

ludową oraz spróbować świeżo smażonych powideł.                                     

Prusin – Skansen Olandia z 160 letnim Wiatrakiem  typu                        

Holender , Wiatrakiem  typu Paltrak, z  kołem  młyńskim                                                     

miniaturami  zabudowy pozamiejskiej XIX wieku - na                                        

wzgórzu na przeciw Dworu. 

    Około godz.  20.00 rozwiązanie wycieczki 

       cena 140,- zł/ 135,-zł członkowie PTTK 

   obejmuje: przejazd autokarem,bilety wstępu, ubezpieczenie             

NNW, pilota, TFG, TFP. 

   Informacje: BORT PTTK Zielona  Góra  Kupiecka 17               

   tel.  68 327 03 23 lub 791 417 317 omzgora.pttk.pl 
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