
                                                                                  

Program wycieczki do Szwajcarii                          

Saksońskiej dnia  01.04.2023 r. 

 
    Godz. 7.00 wyjazd z parkingu  ul. Przy Gazowni 
    od godz. 10.30 zwiedzanie 

    Stolpen – miasteczko oraz zamek, gdzie była    

    uwieziona hrabina Cosel, 

    Bastei –  niesamowite formacje skalne, z których    

    rozciąga się przepiękny widok na przełom Łaby;     

    na skałach ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego               

    Twierdza Konigstein-  jeden z najbardziej  

    imponujących  przykładów sztuki fortyfikacyjnej w  

    Europie, z murów twierdzy rozciągają się  

    najpiękniejsze widoki na Szwajcarię Saksońską 

 .  Godz. 17.00 wyjazd w drogę powrotną 

    Godz. 21.00 rozwiązanie wycieczki 

   

    Cena 150,-zł + 25,-euro  

    Cena 140,-zł + 25,-euro (członkowie PTTK) 
   obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i    

   NNW, opiekę pilota-przewodnika, TFG, TFP. 

 

  Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra  

  ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 

  omzgora.pttk.pl  lub 791 417 317 
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