
                                                                                     

Program wycieczki do Kowar i w                     

Rudawy Janowickie dnia 13.08.2022 r.                         
   

    Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

    Godz. 11.00  - przyjazd do Wieściszowic i spacer do  

   kolorowych jeziorek – Purpurowego, Błękitnego i  

   Zielonego (niesamowite zabarwienie wody jeziorek  

   stwarza wręcz bajkowy nastrój. Kolor wód jest związany  

   z występowaniem różnych związków chemicznych.) 

   przejazd do Kowar –spacer po kowarskiej starówce  

  oraz wizyta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego  

   Śląska.  Modele pałaców, klasztorów,  kościołów i  

   starówek miast dolnośląskich zostały wyeksponowane w  

   naturalnym otoczeniu, wśród kwiatów i zieleni.  

   odwzorowane w skali 1:25 

   Kowarskie Kopalnie- historia górnictwa w Kowarach,                                   

   od wydobycia kruszców: kamieni półszlachetnych, rudy                       

   żelaza oraz srebra i ołowiu, po tajną działalność                                    

   Zakładów Przemysłowych R-1. największa w kraju                     

   kopalnia uranu, z  nieznanymi  faktami  z historii.                                        

   godz. 18.00-21.00 wyjazd w drogę powrotną i                                       

   rozwiązanie wycieczki 

               Cena 190,-zł/ 185,-zł (członkowie PTTK) 

   Obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, bilety 

   wstępu, ubezpieczenie NNW, TFG, TFP.  

   Informacje : BORT PTTK ul. Kupiecka 17,  Zielona  

  Góra  tel. 68 327 03 23     www.omzgora.pttk.pl 
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