
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Program wycieczki  do zamków Czocha i                                            

Grodziec dnia 15.05.22r.               
 

  Godz. 7.00  wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 
    Zamek Czocha - średniowieczne zamczysko. 

   Pełne tajemnic i historii komnaty: hol  

   wejściowy z marmurowym  kominkiem włoskim,    

   dwupoziomowa Sala Rycerska, ryta sklepieniem     

   krzyżowym Sala Muzealna, Komnata Książęca z  

   baldachimowym łożem. Z wieży rozciąga się  

   malowniczy widok na zalew Kwisy. 

   Rejs statkiem  po Jeziorze Leśniańskim . 

   Zamek Grodziec – jeden z lepiej zachowanych zamków                      

   na Dolnym Śląsku. Późnogotycka, bajkowa budowla                                                

   położona na bazaltowym, powulkanicznym  stromym                           

   wzgórzu w malowniczej scenerii. 

   Złotoryja – spacer po jednym  z najstarszych miast.                   

   Zabytki – kościoły:  p.w. Narodzenia NMP , św. Jadwigi  

   i św. Mikołaja, klasztor Franciszkanów, Brama  

   Kowalska, zabytkowe kamieniczki. 

  Około godz. 20.00 przejazd do Zielonej Góry 

          Cena 170,- zł/165,-zł członkowie PTTK 
  Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW    

   pilota na trasie, przewodnika , bilety wstępu, TFG, TFP. 
 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra www.omzgora.pttk.pl 

   Tel. 68 327 03 23   lub 791 417 317   
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