
                                                                                                         

Program wycieczki dnia   

11.11.2023 r. do Poznania 

na Imieniny ulicy Św. Marcin 

 
   godz. 9.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   wizyta w  Palmiarni - Palmiarnia Poznańska to jeden z  

    najstarszych w Europie ogrodów tego typu. Jej unikalne  

    zbiory to 17 tys. roślin należących do 1100  

   gatunków. Posiada również  publiczne akwarium, w  

   którym  można oglądać 170 gatunków ryb z różnych  

   stron świata oraz około 40 gatunków roślin wodnych.  

   godz. 14.00  korowód Świętomarciński prowadzony  

   przez patrona  w stroju rzymskiego legionisty na  

  białym koniu z udziałem orkiestr, aktorów, akrobatów. 

  Na gości czekają koncerty, wystawy, filmy, spektakle 

  uliczne kiermasze z winem i rogalami barcińskimi. 

   godz. 19.00 – 21.30 wyjazd w drogę powrotną i  

   rozwiązanie wycieczki  
 

   cena 160,-zł/ 155,-zł  (członkowie PTTK) 

   obejmuje: przejazd autokarem, bilety wstępu,  

   ubezpieczenie NNW, pilota na  trasie, TFG i TFP. 
 

  Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

   ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 lub 791417317 

  www.omzgora.pttk.pl  
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