Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Szlak Orlich Gniazd
Termin 17-18 sierpnia 2019
Wrocław - Ozimek przejazd
Ozimek - najstarsza huta w Polsce i najstarszy żelazny most wiszący
w Europie z 1827r., pierwotnie znajdował się na terenie Huty
Małapanew, od 2017r. widnieje na liście pomników historii.
Częstochowa - zwiedzanie klasztoru Jasnogórskiego – Zespół
klasztoru OO. Paulinów: wały, „golgota" Dudy Gracza, klasztor bazylika i kaplica Cudownego Obrazu, kaplica św. Antoniego,
refektarz, sala Rycerska. biblioteka z XVIII-wiecznym wystrojem- zbiór
około 15 tysięcy inkunabułów, rękopisów i starodruków, Kaplica
Pamięci Narodu pełniąca funkcję mauzoleum, Skarbiec, Muzeum 600lecia Jasnej Góry.
Olsztyn - spacer po miasteczku, wspinaczka na ruiny zamku - zamek
rozbudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego w systemie
tzw. Orlich Gniazd;
Złoty Potok – dwór - Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego,
w połowie XIX wieku wybitny polski twórca epoki romantyzmu przybył
tu do swego ojca Wincentego Krasińskiego; pałac Raczyńskich;
przerwa na rybę w najstarszych w Europie stawach z rybami
łososiowatymi - Stawy Raczyńskich
W miarę możliwości Rezerwat Parkowe chroniący najbardziej
malowniczą część doliny Wiercicy z jej źródłami, różnorodnymi
formami skalnymi, ostańcami i jaskiniami, Brama Twardowskiego,
Pierwsza hodowla ryb łososiowatych na kontynencie europejskim.
Siedlec – fragment pierwotnie pustynnego terenu nazywanego
Pustynią Siedlecką
Żarki - kirkut, "słynne" stodoły – zespół zabytkowych stodół, spacer po
miasteczku
Czatachowa - Pustelnia Paulinów p.w. Zesłania Ducha Św. siedziba
wspólnoty miłość i miłosierdzie Jezusa
Mirów - ruiny zamku, przejście malowniczą trasą pomiędzy skałkami
wapiennymi do zamku Bobolice; zamki Kazimierza Wielkiego z
połowy XIV wieku znany z serialu Korona Królów
Podlesice Góra Zborów –Jaskinia Głęboka
Ogrodzieniec –ruiny zamku z XIVw. - budowa zamku z inicjatywy
Króla Kazimierza Wielkiego
Chechło - Pustynia Błędowska zwana „Polską Saharą". Jest to
największa pustynia w Europie, stanowi unikat przyrodniczy i
geograficzny powstała bowiem w umiarkowanym i wilgotnym klimacie,
punkt widokowy
Chechło - Wrocław - trasa powrotna

WYJAZD – godz. 7.00 w sobotę Al. J. Słowackiego w pobliżu
Poczty Głównej, powrót w niedzielę ok. 21.00
KOSZT – 390 zł. do 29 lipca

420zł – opłata w sierpniu dla deklarujących udział po 29 lipca
wpłata równoważna z rezerwacją na dotychczasowy numer
konta obejmuje koszty transportu, opiekę przewodnika,
ubezpieczenie NNW+KL – wypłata proporcjonalnie do stopnia
uszczerbku na zdrowiu oraz nocleg w hotelu w centrum Jury
Krakowsko-Częstochowskiej
–
Ośrodek
Szkoleniowowypoczynkowy w Morsku, pokoje dwuosobowe wraz ze
śniadaniem. Pokoje jednoosobowe wymagają dodatkowej
opłaty 80 zł.
https://www.morsko.com.pl/
WPŁATA na dotychczasowy nr konta – ze względu na
rezerwację w hotelu proszę o bezpośrednią decyzję i wpłatę
zadatku wysokości 190 zł do 29 lipca – konieczność
rezerwacji noclegu
Dodatkowe opłaty to koszty wstępów do zwiedzanych obiektów
oraz koszty posiłków

Zaprasza
Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce
tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl
Szczegóły trasy u przewodnika / Zapisy do 31 lipca

Korona Królów
na Zamku Bobolice

