Plan wycieczki 03 - 08.07.2022
POJEZIERZE DRAWSKIE

Cel wycieczki: poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody, historii i bogactwa kulturowego kraju, aktywny wypoczynek
na świeżym powietrzu, integracja środowiska turystycznego PTTK.
NIEDZIELA - 03.07
Przystanki do wsiadania: godzina 5.00 - ul. Jesionkowa, ul. Wiejska, godzina 5.10 - przystanek „Łaźnia Miejska”.
5:30 - wyjazd z Prudnika, przejazd na trasie Prudnik- Cieszyno (miejsce noclegowe). W czasie przejazdu przerwa na zwiedzanie z
przewodnikiem Parku Mużakowskiego (obiekt wpisany na Listę UNESCO). Ok. 19:00 przyjazd do ośrodka Woświn – wieś
Cieszyno, zakwaterowanie, obiadokolacja.
PONIEDZIAŁEK - 04.07 Śniadanie, wyjazd do Drawieoskiego Parku Narodowego, Tuczno - zamek, kościół - siedziba Wedlów
Tuczyoskich, powrót do ośrodka, obiadokolacja.
WTOREK - 05.07 Śniadanie, wycieczka do Szczecina - Wały Chrobrego, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zamek Książąt
Pomorskich - Katedra św. Jakuba (wjazd windą na taras widokowy), krótki spacer po Cmentarzu Centralnym (największy w
Polsce, trzeci w Europie.) W drodze powrotnej (w miarę możliwości czasowych) Stargard - kolegiata (gotycka perła Pomorza
Zachodniego) powrót do ośrodka, obiadokolacja.
ŚRODA - 06.07 Śniadanie, wyjazd na wycieczkę: Poligon Drawski - pałac w Karwicach (miejsce obiadu drawskiego), Drawsko
Pomorskie - muzeum, kościół z unikatowo zdobionymi portalami - Jankowo obiekty zaprojektowane przez słynnego architekta
Waltera Gropiusa (twórca Bauhausu), Mielenko Drawskie - przykład dobrej rekonstrukcji kościoła ryglowego z XVII - tego wieku.
Darskowo - jedyny rokokowy pałac na Pomorzu Zachodnim, Złocieniec, aleja grabowa w parku miejskim (Park Żubra), wzgórze
zamkowe. Siemczyno - pałac, muzeum baroku i rzemiosła. Połczyn Zdrój uzdrowisko Borkowo - spacer w parku zdrojowym,
zakupy w sklepie przy browarze - powrót do ośrodka, obiadokolacja.
CZWARTEK - 07.07 Śniadanie, wyjazd na wycieczkę: Czaplinek- wzgórze kazimierzowskie, kościół p.w. Św. Trójcy
wyjątkowy barokowy ołtarz baldachimowy, kościół Podwyższenia Krzyża Św.- dzieło słynnego architekta Schinkla, Izba Muzealna
w Bornem Sulinowie, zwiedzanie miasta, bunkry. Stare Drawsko - zamek Joannitów. Powrót do ośrodka, obiadokolacja.
PIĄTEK - 08.07 Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Prudnika, przejazd do Zielonej Góry - zwiedzanie miasta z
przewodnikiem: ratusz, stary rynek, zielonogórski deptak, park winny, palmiarnia (ok. 2 godz.) przejazd do winnicy - zapoznanie
z uprawą winorośli, degustacja wina, ciepły posiłek. Przyjazd do Prudnika ok. 22:00.
Informacje dodatkowe:




wycieczka dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską.
miejsce noclegowe domki w Ośrodku Woświn (nad J. Woświn) – wieś Cieszyno.
koszt wycieczki 1400 zł (autokar, wyżywienie, przewodnicy, bilety wstępu, pobyt w winnicy, opieka organizatora,
niespodzianka).

Pełna wpłata do dnia 05.06.2022. Osoba rezygnująca z wyjazdu proszona jest o zgłoszenie w terminie do 2 tygodni przed wyjazdem
(jej miejsce zajmują osoby z listy rezerwowej).
Organizatorzy: Halina i Jarosław Garczyoscy

