
                                                         
Program wycieczki na Ziemię Przemęcką 

  dnia 03.05.2022 r.  

 

  Godz.8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
  Od godz. 9.30   Kaszczor  – pierwotna siedziba zakonu 

  Cystersów, do zwiedzenia późnobarokowy kościół św. 

  Wojciecha z ołtarzem głównym z renesansowym  

  Krucyfiksem , dwa ołtarze boczne oraz późnobarokowa  

  ambona z rzeźbą MBN umieszczoną na zwieńczeniu   

   baldachimu. 

   Przemęt -  barokowy kościół pw. Jana Chrzciciela z   

   ołtarzem  głównym  z 1755 r. oraz z  fragmentami  

   dawnych zabudowań klasztornych.                              

   Spacer wokół Wyspy Konwaliowej. 

   Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem przy ognisku w 

   Starej Chacie u Kowola w Kluczewie 

   Około godz. 20.00 rozwiązanie wycieczki 

     

                          Cena   140,- zł  

                       Cena  130,- zł (członkowie PTTK) 
    Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie 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 
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