
                                              

Program wycieczki Dolina Pałaców 

i Ogrodów  dnia 06.08.2022 r. 

 
     Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

   Od godz. 10.30  Pałac Wojanów - nowoczesne centrum        

konferencyjne osadzone w murach romantycznej budowli.                                                                                                                          

Pałacyk w Łomnicy - elegancka i reprezentatywna                         

posiadłość z XVII wieku, doskonały przykład  baroku  w                       

architekturze rezydencji dworskiej . Zwiedzanie wystawy                     

w Dużym Pałacu oraz zespołu pałacowo-parkowo-                                    

folwarcznego . Pałac Bukowiec i Ornamental Farm-                                       

Świątynia Ateny, Dom Ogrodnika, Dom Rybaka 

   Mysłakowice- Pałac Królewski zbudowany na planie                          

prostokąta,  w pierwszej poł. XVIIIw, obecnie we wnętrzu 

   mieści się szkoła. Jelenia Góra – Pałac Paulinum 

   wzniesiony w XIX w. na szczycie parkowego wzgórza .    

   Neorenesansowa rezydencja myśliwska z salami gdańską,  

   myśliwską, balową i oranżerią.                                                                      

   godz. 17.00- 20.00  wyjazd w drogę powrotną                                                        

    i rozwiązanie wycieczki 

              cena 180,- zł/ 175,-zł członkowie PTTK 
   obejmuje: przejazd autokarem,bilety wstępu, ubezpieczenie             

NNW, pilota, TFG, TFP. 

 Informacje: BORT PTTK Zielona  Góra                

 Kupiecka 17 tel.  68 327 03 23 lub 791 417 317 

 omzgora.pttk.pl 
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