
                                              

Program wycieczki do skalnego                      

miasta w Czechach dnia 17.07. 22r.  

 
     Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

    Od godz. 10.00 Bolków -  wizyta w Muzeum Zamek  

    Bolków  

    Przejazd do Czech do  Skalnego Miasta Adrspach                                 

   tysiące skalnych wieży, oszałamiająca przyroda                                               

    i zapierające dech widoki. Park, w którym najwyższa                                   

    forma skalna Kochankowie  osiąga wysokość 110 m,                            

    gdzie imponujący Wielki Wodospad spada z hukiem                              

    16 m w dół, najwęższe przejście między skałami ma tylko                           

    50 cm szerokości i gdzie ukrywa się malownicze jeziorko             z   

    krystalicznie czystą wodą. przejażdżka łódką po jeziorku.                           

   Godz. 18.00-21.30 przejazd do Zielonej Góry 

 

          Cena 160,- zł/155,- członkowie PTTK 

          Na wstępy należy przeznaczyć 300,-kcs 

 

   obejmuje: przejazd autokarem,bilety wstępu w Polsce,                              

ubezpieczenie  KL i 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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