Program wycieczki śladami
Księżnej Doroty do Nachodu
i Ratiboric dnia 04.08.2018 r.
godz. 6.30 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
od godz. 10.30 Nachod- wspaniała rezydencja książęca i
majestatyczny kompleks fortyfikacyjny. Gotycki zamek
z XIII w przebudowany w XVI i XVII wieku w stylu
renesansowym. Wnętrza mieszczą cenne zbiory
gobelinów flamandzkich, bibliotekę zamkową,
galerię obrazów z portretem Doroty de Talleyrand
Perigord.Wieża zamkowa i wokół zamku park francuski.
Ratiborice- jednopiętrowy barokowy pałac z kaplicą,
zaprojektowany na wzór małych włoskich letnich
rezydencji. W pomieszczeniach z w meblami z dawnej
epoki, znajdują się zbiory ostatnich szlacheckich
właścicieli pałacu .Zobaczymy też: Folwark Pański, Dom
Ananasowy, Młyn Raciborski, Pawilon Myśliwski,
rzeźbę „Babuni z dziećmi”
godz. 17.00 – 21.00 wyjazd w drogę powrotną i
rozwiązanie wycieczki
cena 120,- zł + 300,- kcs
cena 110,- zł + 300,- kcs (członkowie PTTK)
obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i
NNW, opiekę pilota, bilety wstępu.
Informacje i zapisy: BORT PTTK
Zielona Góra ul. Kupiecka 17
tel. 68 327 03 23 omzgora.pttk.pl
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