
SZLAKIEM WINA I MIODU 
PO ZIEMI LUBUSKIEJ  

Trasa: Ruda Śląska – Ochla – Zielona Góra – Świebodzin – Gościkowo-Paradyż
– Międzyrzecki Rejon Umocniony – Łagów – Ruda Śląska 

Termin wyjazdu: 17.09 – 19.09.2022                                      Cena: 595 zł 
Dzień

imprezy
Program imprezy

1 dzień
17.09.2022 

sobota

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36).
Przejazd  w kierunku  województwa lubuskiego.  Przyjazd  do  OCHLI –  zwiedzanie
interesującego  Zielonogórskiego  Parku  Etnograficznego  skupiającego  obiekty
reprezentujące  XVIII  i  XIX-wieczne  budownictwo  drewniane  Wielkopolski,  Łużyc
i  Ziemi  Lubuskiej.  Przejazd  do  ZIELONEJ  GÓRY –  spacer  po  stolicy  polskiego
winiarstwa  (m.  in.:  konkatedra  z  XV  wieku,  poewangelicki  kościół  szkieletowy
z  XVIII  wieku,  Stary  Rynek  z  ratuszem  i  zabytkowymi  kamienicami).  Przejazd
do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie, obiadokolacja  i nocleg.

2 dzień
18.09.2022 
niedziela 

Śniadanie.  Całodzienna  wycieczka  po  urokliwej  Ziemi  Lubuskiej.  Wyjazd
do  ŚWIEBODZINA –  krótki  postój  pod  nowym,  ale  już  słynnym  pomnikiem
Chrystusa  Króla.  Przejazd  do  GOŚCIKOWA-PARADYŻA –  wizyta  w  barokowym
zespole  opactwa  pocysterskiego,  który  jest  największym i  najlepiej  zachowanym
kompleksem klasztornym na terenie  województwa lubuskiego  pełniącym funkcje
Wyższego  Seminarium  Duchownego,  a  od  niedawna  sanktuarium  Matki  Bożej
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich. Przejazd w okolice Międzyrzecza. Zwiedzanie
fragmentu  MIĘDZYRZECKIEGO REJONU  UMOCNIONEGO uważanego
za największy system fortyfikacji z czasów II wojny światowej (labirynt podziemnych
tuneli  łączących  niezliczone  obiekty  architektury  militarnej).  Powrót  do  miejsca
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

3 dzień
19.09.2022 
poniedziałek

Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do  ŁAGOWA – perły ziemi lubuskiej, dawnej
siedziby  komandorii  zakonu  joannitów,  pięknie  położonej  pomiędzy  jeziorami
Łagowskim i Trześniowskim, której dodatkowymi atutami są fascynujące zabytki
(m. in.: gotycko – barokowy zamek, średniowieczne obwarowania miejskie z dwoma
zachowanymi  bramami,  zabytkowe  kamienice  z  XVIII  i  XIX  wieku).  Wyjazd
w kierunku Śląska. Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                             
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:                                                                                               
- przejazd autokarem                                                                          
- opłaty parkingowe oraz drogowe          
- 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje                                                                                      
- opiekę licencjonowanego pilota
- opiekę przewodnika na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP 
- ubezpieczenie NNW                           
- podatek VAT (23%)

Cena imprezy nie obejmuje: 
     -    biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 50 zł) 

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł
w terminie do dnia 17.06.2022 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


