
                                                         
Program wycieczki do arboretum w   

Wojsławicach i klasztoru w Henrykowie   

                dnia 21.05.2022r.  

 
   Godz. 7.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
    Henryków – kompleks klasztorny z salami: 

   Purpurową, Dębową, Żółtą, Refektarzem,  

   kaplicą klerycką, krużgankami, pustelnią, Altaną Opata, 

   Grobowcem Księcia. Spacer przyrodniczą ścieżką  

   edukacyjną w przyklasztornym parku. 

    Arboretum w Wojsławicach – ogród dendrologiczny 

   Znane z bogatego zbioru różaneczników i azalii,                               

   liliowców i  bukszpanów . Posiada 1500 gatunków roślin                   

   drzewiastych, 470 gatunków  różaneczników a także inne                             

   krzewy i wrzosowate. 

   Około godz. 22.00  rozwiązanie wycieczki 

 

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

  Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW,   

   lokalnych przewodników, 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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