
                                              

 

Program wycieczki -uzdrowiska 

czeskie w dniach 08-09.07.2023 r.                                          
   I dzień                                                                                                      

    Godz. 6.00 wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 

    Od godz. 12.00 zwiedzanie Pilzna: katedra św.Bartłomieja, 

     Brama Browarnicza, synagoga 

    Mariańskie Lazne – spacer po najmłodszym uzdrowisku, 

     Kolumnada i  Śpiewająca Fontanna 

    obiadokolacja i nocleg                                                                            

(pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) 

     II dzień  
    Po śniadaniu – przejazd do Cheb- Zamek Chebski z wieżą 

    Czarną i dwupoziomowa kaplicą, Spalicek (kompleks 11 

    drewnianych domków), gotycka trójnawowa bazylika 

    Franciszkowe Lazne- klasycystyczne budowle, stylowe 

    pawilony, parki i zabytki sakralne 

    Karlove Vary – najważniejsze miasto sanatoryjne Czech 

    z architekturą typową dla uzdrowisk 

    godz. 18.00 – 24.00 wyjazd  w drogę powrotną i 

    rozwiązanie wycieczki 

   cena 780,- + 500,-Kc/ 770,- + 500,-Kc (czlonkowie PTTK 

   obejmuje: przejazd autokarem, obiadokolację, nocleg, 

   śniadanie, ubezpieczenie KL i NNW, pilota, TFG i TFP. 

 

   Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

   ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23 omzgora.pttk.pl 
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