
 

                                                                                                                   

Program wycieczki przyrodniczej                                                              

do Parku  Narodowego Ujście Warty                            

   dnia  23.04.2022 r. 
 

    godz. 9.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

    Owczary – Muzeum Łąki - prezentuje ekosystemy                                      

    trawiaste świata, Polski i okolicy Owczar. Zobaczymy                              

    rośliny i zwierzęta żyjące na różnych typach łąk. 

    Słońsk  – baza wypadowa Parku  Narodowego Ujście ,             

    spacer z  przewodnikiem po  najciekawszych zakątkach                           

    parku  (najważniejsze tereny lęgowe ptaków wodnych                                       

    i błotnych  w Polsce),  podziwianie widoków z wieży                      

    widokowej. Zwiedzanie kościoła i ruin zamku. 

   godz. 17.00 – 20.00 przejazd do Zielonej Góry 

 

   UWAGA! W miarę możliwości  zabrać lornetki. 

 

   cena  130,-zł/ 125,-zł (członkowie PTTK)   

                                                                                            

   obejmuje: przejazd autokarem, bilety wstępu,                               

    ubezpieczenie  NNW, opiekę przewodnika, TFG, TFP. 
 

    Szczegółowe informacje i zapisy:                      

    BORT PTTK Zielona Góra 

   ul. Kupiecka 17,  www.omzgora.pttk.pl 

   tel. 68 327 03 23 lub 791 417 317 
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