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Program wycieczki na Andrzejki
w Kotlinę Kłodzką i Góry Złote
w dniach 24-25.11.2018 r.
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I dzień
Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
od godz. 14.00 – Bardo –spacer po uroczym miasteczku,
z barokowym kościołem Nawiedzenia NMP i gotyckim
kamiennym mostem. Kłodzko – stare miasto z mostem
św. Jana, twierdza (z zewnątrz) , zabytki sakralne.
Biesiada w miłym towarzystwie i tańce przy muzyce
mechanicznej z DJ
nocleg w Jonnys Apartaments Stary Gierałtów
/pok. 2,3,4osobowe z łazienkami/
II dzień
Po śniadaniu – spacer malowniczymi szlakami Gór
Złotych- ze Starego Gierałtowa do ruin zamku Karpień
na szczycie góry Karpiak (782 m n.p.m)
obiad
Godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną
Godz. 22.00 rozwiązanie wycieczki

I dzień
Godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
od godz. 14.00 – Bardo –spacer po uroczym miasteczku, .
z barokowym kościołem Nawiedzenia NMP i gotyckim
kamiennym mostem. Kłodzko – stare miasto z mostem
św. Jana, twierdza (z zewnątrz) , zabytki sakralne.
Biesiada w miłym towarzystwie i tańce przy muzyce
mechanicznej z DJ
nocleg w Jonnys Apartaments Stary Gierałtów
/pok. 2,3,4osobowe z łazienkami/
II dzień
Po śniadaniu – spacer malowniczymi szlakami Gór
Złotych- ze Starego Gierałtowa do ruin zamku Karpień
na szczycie góry Karpiak (782 m n.p.m)
obiad
Godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną
Godz. 22.00 rozwiązanie wycieczki

Cena 280,- zł ( obejmuje: transport autokarem, 1 nocleg
obiadokolację biesiadną, śniadanie , obiad, opłatę
klimatyczną, ubezpieczenie NNW, pilota)
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Informacje i zapisy: BORT PTTK Zielona Góra
ul. Kupiecka 17 tel. 68 327 03 23 omzgora.pttk.pl
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