
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program wycieczki w Góry Izerskie                                                   

dnia    13.05.2023 r. 
                                                                                             

   Godz. 8.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   od godz. 10.30 Świeradów Zdrój - wjazd kolejką                 

   gondolową na  Stóg Izerski , półgodzinna wędrówka  

   na szczyt Smrk (Czechy), podziwianie widoków z wieży  

   widokowej, zejście do Hejnic  (2,5 godz) 

   Hejnice –  zwiedzanie (po uzyskaniu zgody) Bazyliki  

   Zwiastowania NMP z  drewnianą rzeźbą gotycką Czarnej  

   Madonny oraz z hejnicką szopką betlejemską  i   

   Klasztoru Franciszkańskiego, 

   Lazne Libwerda – spacer po górskim uzdrowisku. 

   znanym od XVI wieku, bogate w kwas węglowy źródła  

   lecznicze.  Domy zdrojowe w stylu empirowym. 

    około  godz. 21.00 rozwiązanie wycieczki 

            Cena  220,- zł 

          Cena  215 ,- zł członkowie PTTK 

 

  Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW    

   pilota – przewodnika, bilety wstępu, TFG i TFP. 

 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   tel. 68 327 03 23 lub 791417317     

   www.omzgora.pttk.pl 
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