
                                                           
Program wycieczki do Karpacza              na  

zakończenie karnawału                                               

w dniach  26-27.02.22 r. 
       I dzień                                                                                                                                                        

   Godz. 9.00 wyjazd z parkingu  ul. Przy Gazowni 

      Rudawy Janowickie -  piesza wędrówka szlakami na 

      Sokolik (642 m) i Krzyżną Górę  (654 m), odpoczynek 

      w schronisku PTTK Szwajcarka-drewniany, zabytkowy                                            

       obiekt w stylu tyrolskim 

       Karpacz – DW Admirał  - biesiada w miłym                                                                                                                                                            

i      towarzystwie  i tańce przy muzyce  mechanicznej                                             

       Nocleg /pok. 2,3,4 osobowe z łazienkami/ 

                        Mile widziane przebranie!    

         II dzień 

       Po śniadaniu –  wędrówka szlakami turystycznymi   

       wokół Karpacza lub dla chętnych  do schroniska 

Samotnia i Strzecha Akademicka 

       obiad  

      Godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną 

      Godz. 19.00 rozwiązanie wycieczki 

 

     Cena 360,- zł  obejmuje: transport autokarem, 1 nocleg  

      obiadokolację biesiadną, śniadanie , obiad, pilota ,  

      ubezpieczenie NNW, TFG i TFP.  

        Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra 

      ul. Kupiecka 17  tel. 68 327 03 23  lub 791417317 

omzgora.pttk.pl 
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