Program wycieczki do ogrodów
HORTULUS w Dobrzycy i do Kołobrzegu
dnia 28.07.2018 r.
Godz. 5.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
od godz. 12.00-15.30 Dobrzyca – Ogrody Hortulus
do zwiedzania dostępnych jest 28 różnych ogrodów
tematycznych, zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy
gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne
oraz unikalne. Istotą tych ogrodów jest pokazanie układu
roślin w kompozycjach ogrodowych i ich zastosowanie
w poszczególnych ogrodach. Na terenie znajdują się
również grota, jaskinia, platforma widokowa oraz liczne
elementy małej architektury: mosty, pergole, trejaże,
fontanny, rzeźby. Odwiedzimy też największy w świecie
labirynt grabowy i wejdziemy na 20 m wieżę widokową.
Kołobrzeg – spacer po mieście - stare miasto z bazyliką,
port morski, twierdza, latarnia morska(z zewnątrz),
czas wolny na spacer po plaży
Godz. 20.00-02.00 przejazd do Zielonej Góry
Cena 170,-zł /165,-zł członkowie PTTK
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Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW
opieka pilota-przewodnika., bilety wstępu.
Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK
ul. Kupiecka 17, Zielona Góra
tel. 68 327 03 23 www.omzgora.pttk.pl
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