
  
 

 
Ziemia Lubuska - Zielona Góra i 
okolice 
 
I DZIEŃ  Wyjazd z Puław w godz. porannych. Przejazd do Głogowa i Wschowy – spacer. Przejazd do Łęknicy. 
Czas wolny. Obiadokolacja, wieczorem ognisko, nocleg. 
 
II DZIEŃ Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie krajobrazowego Parku Mużakowskiego, spacer 
ścieżką dydaktyczną po geoparku (pozostałości po kopalni, gdzie znajdują się kolorowe jeziorka). Powrót do ośrodka, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
III DZIEŃ Wczesne śniadanie. Przejazd z przewodnikiem do Berlina. Objazd miasta autokarem: podziwianie 
interesujących pomników architektury dawnego centrum Berlina Wschodniego przy Alei Pod Lipami, Alexanderplatz, 
Wyspa Muzeów ze słynnym Muzeum Pergamońskim, Brama Brandenburska, „nowy” Reichstag z nowoczesną 
szklaną kopułą zaprojektowaną przez Sir Normana Fostera, przejazd pod Kolumnę Zwycięstwa, pozostałości muru 
berlińskiego, Muzeum Checkpoint Charlie, przejazd arteriami byłego Berlina Zachodniego do nowoczesnego centrum 
- Europa - Center, aleja Kurfürstendamm - najbogatsza ulica Berlina - Kościół Pamięci. Przejazd do Poczdamu, 
spacer po urokliwym kompleksie Parkowo – Pałacowym Sanssouci. Powrót do ośrodka, późna obiadokolacja, nocleg. 
 
IV DZIEŃ   Śniadanie, czas wolny. Zwiedzanie Łęknicy. Wieczorem obiadokolacja, ognisko, nocleg. 
 
V DZIEŃ  Śniadanie, przejazd do Zielonej Góry – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Ratusz i Stary Rynek, 
deptak (Pomnik Bachusa, Kościół M. B. Częstochowskiej, Konkatedra św. Jadwigi, Filharmonia Zielonogórska, Wieża 
Łaziebna, Teatr Lubuski, Plac Bohaterów, Palmiarnia (tarasy widokowe, piwniczka winiarska, kawiarnia, restauracja). 
Czas wolny. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 
VI DZIEŃ Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd na trasę zwiedzania: Hornow – fabryka czekolady, 
Weisswasser – panorama kopalni węgla brunatnego z wieży widokowej, park głazów narzutowych w Nochten, park 
rododendronów w Kromlau. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 
VII DZIEŃ Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Spreewaldu – 2-3 godzinny spływ łódkami 
pychówkami po labiryncie wodnych szlaków. Na życzenie w trakcie rejsu degustacją szpreewaldzkich specjałów 
(chleb ze smalcem i szpreewaldzkie ogórki – koszt 2 €/os.). Przejazd do Cottbus - Branitz – zwiedzanie Parku Księcia 
Puecklera ze słynnymi piramidami oraz spacer do zamku lub przejazd do Galerii Sprewaldzkiej w centrum miasta. 
Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 
VIII DZIEŃ   Śniadanie, wykwaterowanie, spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Klępska – podziwianie 
kolorowych polichromii kościoła protestanckiego, następnie Wolsztyn – zwiedzanie miasta. Wyjazd w drogę powrotną 
do Puław. 

 
Termin:    03-10.07.2013 

Cena:  1443 zł/os. przy 26 os. płac ących 
            1243 zł/os. przy 40 os. płac ących 
 
Cena obejmuje:  
� transport autokarem z klimatyzacją, WC, video, barkiem 
� 7 noclegów w pok. 2-3-4-os. z łazienkami 
� wyżywienie wg programu 
� usługi przewodników (Park Mużakowski, Berlin + Poczdam, Zielona Góra, Hornow-Weisswasser-

Nochten-Kromlau, Spreewald-Cottbus, Klępsk-Wolsztyn) 
� ubezpieczenie  
� bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- Hornow + Weisswasser + Nochten + Kromlau (5 E/os.) 
- Berlin + Poczdam ( 10 E/os. + 16 E/os.) - bez Muzeum Pergamońskiego 
- Spreewald + Cottbus (15E/os.) 

Dodatkowo płatne  wstęp z degustacją w Winiarni w Zielonej Górze ok. 35-40 zł/os. 
Wolne datki w Kościołach w Klępsku, we Wschowie 
 


