Wałbrzych i okolice
Termin 16 marca 2019r.
Spacer ul. Juliusza Słowackiego, Rynek, zabudowa
przyrynkowa, Plac Magistracki, Kolegiata Pw. NMP Bolesnej i
Św. Aniołów Stróżów
Parafia ewangelicko-augsburska kościół Zbawiciela - kościół
wałbrzyski należy do najwybitniejszych dzieł architektury
klasycystycznej na Śląsku zaprojektowany przez Carla
Gottharda Langhansa – spotkanie z proboszczem parafii,
ul. Zamkowa - Zamek Czettritzów, rodu - właścicieli
okolicznych
dóbr,
gwarantów
rozwoju
gospodarczego
rodzącego się miasta i całego regionu podsudeckiego,
Muzeum Wałbrzyskiej Porcelany
(obejmuje porcelanę
m.in. XIX-wiecznych manufaktur wałbrzyskich – Carla Franza
Kristera, Carla Roberta Tielscha, z Parowej – Tiefenfurt, Miśnii,
Berlina, ceramikę polska),
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu największa atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieści
się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego
Julia
„Thorez”. zespół zabytkowych obiektów poprzemysłowych,
wzbogacony
o
autentyczne
wyposażenie
obejmujące
kopalniany park maszynowy.
Przykłady zabudowy osiedli z lat XX-stych w architekturze
Wałbrzycha
Wałbrzych Sobięcin - Kościół św. Józefa Oblubieńca architektoniczna perła sztuki ciesielskiej, kościół z początku XX.
wieku
Dawna willa księżnej Daisy niestety zabytek nie jest
zagospodarowany
Szczawno-Zdrój – pijalnia wód mineralnych, Hala Spacerowa,
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego – wejście, wieża
Anny w Parku Zdrojowym, Park Szwedzki, Bukowy Dworek,
Dom Zdrojowy Uzdrowisko Szczawno-Jedlina,
Struga - pałac o cechach barokowych – o jego odbudowie i
pracach rewitalizacyjnych opowie nam właściciel, będzie to
podobne spotkanie jak w Ściborzu,
gdzie doświadczymy
namacalnych zmian w wyglądzie pałacu oraz posłuchamy relacji
i ciekawostek dotyczących obiektu, prac konserwatorskich,
odkrytych polichromii (info TVP 3 Wrocław z 2 marca)
Dworzysko - odrestaurowany XIX-wieczny folwark, stadnina opcjonalnie

WYJAZD 16 marca godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty
Głównej, powrót ok. godz. 20.00
KOSZT wyjazdu – 120 zł. wpłata do 8 marca – nowy nr konta znajduje
się na dotychczasowej stronie internetowej www.annatour.pl
Koszty wstępów dodatkowo –ok 25zł
Zaprasza Anna Zwiech
Prezes Stowarzyszenia

Zakochaj się w Polsce
KRS:0000772210
tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl
Następne wyjazdy
Wyjazd weekendowy – 31 marca – rezydencje na pn od Wrocławia z
pałacem w Bagnie
Warszawa 13-14 kwietnia
Ziemia Łowicka 4-5 maja
Ziemia Świętokrzyska od 14 lipca –3 lub 4 dni – są zarezerwowane
noclegi – trasa do końca tygodnia na stronie

