BIURO PODRÓŻY I KOŁO MIEJSKIE
PRZY ODDZIALE PTTK W MIKOŁOWIE
ZAPRASZAJĄ NA WYCIECZKĘ:

ZIELONOGÓRSKI SZLAK WINNIC
I WINOBRANIE W 5 WINNICACH!
W DNIACH 23-24.09.2017 R.
(SOBOTA-NIEDZIELA)
W programie:
I dzień - 23.09.2017 r.:
- zwiedzanie „szlakiem wina i miodu lubuskich winnic” koło Zabora, w centrum zielonogórskiego winiarstwa.
- winnica „Miłosz”, z oprowadzaniem po winnicy i degustacją w piwniczce;
- winnica na Leśnej Polanie – zwiedzanie, zakupy i degustacje, itp.
- W sąsiedztwie winnic barkowy pałac, który należał do syna hrabiny Cosel – Fryderyka Augusta;
- winnica „Kinga” najstarsza winnica k. Zielonej Góry. Oprócz wina wytwarza się tutaj octy winne, konfitury
gronowe, marynowane grona, liście (możliwość degustacji i zakupu).
- Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
II dzień – 24.09.2017 r.:
- śniadanie, wykwaterowanie.
- rejs galarami wzdłuż najpiękniejszych nadodrzańskich winnic
- najwspanialsza winnica w dolinie Odry „Stara Winna Góra”, spotkanie z gospodarzem i zwiedzanie winnicy,
degustacja regionalnych serów i wędlin, przystawki do win;
- Winnica „Cantina”, pokazy prac agrotechnicznych uprawy winorośli. Na gości czeka: wino, chleby drożdżowe
na zakwasie i świeżo wędzony pstrąg (na pędach winorośli!)
- na koniec zwiedzanie zabytków miasta Sulechów (ratusz, zamek, starówka) i drewnianego kościółka w Klępsku.
Powrót w kierunku Mikołowa.
Program jest ramowy i może ulec zmianie.

CENA: N 440 ZŁ U 430 ZŁ
PRZY ZAPISIE WPŁATA ZALICZKI 100 zł!!!

U- CZŁONKOWIE PTTK Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ NA 2017 R.

CENA ZAWIERA:
przejazd busem lub autokarem, 1 nocleg w Hotelu Stodoła w Przytoku – pokoje 2 3 i 4-osobowe z łazienkami,
1 śniadanie, 1 obiadokolacja, rejs statkiem z degustacją wina i przystawkami w winnicy „Stara Winna Góra” (koszt: 95 zł),
ubezpieczenie, opiekę pilota.
CENA NIE ZAWIERA:
Wstępów do pozostałych winnic z degustacją do każdej ok. 20 zł od osoby.
WYJAZD: 23.09.2017 r. (SOBOTA)
5.10 Łaziska Górne parking za MDK
5.15 Łaziska Dolne k. Lokwenca
5.20 Łaziska Średnie ul. Wyrska
5.25 Wyry ul. Pszczyńska
5.30 Mikołów plac 750-lecia przystanek od strony biblioteki
Powrót po godzinie 22.00 do tych miejscowości
Zapisy i wpłaty w PTTK O/Mikołów w Biurze Podróży pn-pt w godz. 9.00-17.00
Dodatkowe informacje pod nr. 0-32-226 54 60

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

