
  

 

LUBIĄŻ miejscowość i pocysterski kompleks klasztorny – jeden z 
największych barokowych założeń architektonicznych środkowej Europy - 
pałac opatów, klasztor, kościół NMP, dawny zespół – postępy prac 
rewitalizacyjnych; założenie miejskie, kościół św. Walentego – dzieła 
Michaela Leopolda Willmanna, Georga Wilhelma Neunherta, Felixa Antona 
Schefflera, Bentuma, Mangoldta;  grób obywateli Luksemburga – więźniów 
hitlerowskich; Skarpa Odrzańska. 

BIAŁKÓW – jeden  z  
największych na świecie 
koronografów – teleskopów 
soczewkowych o średnicy 
obiektywu 53 cm. Instrument 
ten wykorzystywany jest 
przez astronomów z 
Instytutu Astronomicznego 
UW   ZAKŁAD HELIOFIZYKI 
I FIZYKI KOSMICZNEJ; 
obserwatorium, pawilon 
astrofizyki. 

GRODOWIEC Sanktuarium Matki Bożej 
Grodowieckiej – Jutrzenki Nadziei  - cudowna 
figura Matki Bożej Grodowieckiej. Wybitnym 
dziełem snycerskim jest XVII – wieczna ambona, 
która przedstawia sceny z życia Chrystusa – 

wyjątkowa w Europie 

Zapisy do 19 stycznia 2018, WYJAZD – 27 stycznia 2018  

Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej,  
AnnaTour Biuro Przewodnickie  przewodnik@annatour.pl  tel. 604 94 89 81 

 
 
 

BRZEZINA Pałac z I połowy 
XVIII wieku zbudowany przez 
właścicieli majątku Brzezina; 
obecnie hotel, restauracja. 
Poranna kawa  

Wzdłuż Dolnej Odry 

Termin 27 stycznia 2018 

GŁOGÓW – „nowe” Stare Miasto; kolegiata 
głogowska Wniebowzięcia NMP na Ostrowie 
Tumskim - druga hierarchicznie po tumie 
wrocławskim świątynia Dolnego Śląska. Pawilon 
Archeologiczny - pozostałości archeologiczne -  
kamienne ślady dawnej zabudowy 
średniowiecznego Głogowa; Ruiny Teatru 
Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa - jeden z 
najstarszych teatrów na Śląsku reprezentujący 
rzadki przykład architektury wczesnoklasycznej - 
zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku; Zamek 
Książąt Głogowskich, ratusz, fosa miejska, 
fragmenty średniowiecznych murów miejskich. 

MALCZYCE Parafia prawosławna 
Cerkiew Zwiastowania Najświętszej 
Maryji Bogarodzicy według projektu 
słynnego niemieckiego architekta 
Hansa Poelziga- 1902-1903; 
inwestycje hydrotechniczne na 

Odrze. 

mailto:przewodnik@annatour.pl


 

WYJAZD – godzina 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót ok. godz. 20.30.  

KOSZT – 125 zł. wpłata na konto firmowe do 19 stycznia 2018 - obejmuje przejazd autokarem 

turystycznym, koszty podatku VAT, przygotowanie merytoryczne trasy z pracą przewodnika, ubezpieczenie 

NNW+KL – wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu, Dodatkowe opłaty – 

koszty wstępów  35 zł   

Zaprasza przewodnik 
AnnaTour Anna Zwiech  
tel. 604 94 89 81  
przewodnik@annatour.pl 
 

 

 

1. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną - 604 94 89 81 albo poprzez potwierdzenie udziału na adres 
elektroniczny przewodnik@annatour.pl. Dowód przelewu jest jednocześnie dla Państwa dowodem 
wpłaty – najpóźniej do  19 stycznia 2018. Przy zapisach podajemy imię i nazwisko wskazanej osoby oraz 
koniecznie numer telefonu kontaktowego – z wyjątkiem stałych uczestników. Zapisy po tym terminie 
są możliwe w miarę wolnych miejsc w autokarze – autokar około 30 miejsc. Brak wpłaty we wskazanym 
dniu spowoduje skreślenie z listy uczestników.  

2. Jeśli osoba zgłaszająca rezygnację z wycieczki 7 dni przed wyjazdem przedstawi na swoje miejsce 
innego uczestnika, wówczas nie ponosi odpłatności kosztów wyjazdu 50%.  Rezygnacja z wycieczki w 
terminie do 4 dni przed wyjazdem wiąże się z pokryciem 100% kosztów. Niezbędne jest telefoniczne 
powiadomienie o rezygnacji. 

3. Jeśli nie decydują się Państwo na posiłek w trakcie wyjazdu – standardowo są wspólne dla uczestników, 
proszę o powiadomienie o rezygnacji, co usprawnia rezerwację obiadu dla grupy. 

4. Trasa wyjazdów jest często wzbogacana o dodatkowe atrakcje krajoznawcze zaproponowane przez 
przewodników, co wypływa na rozszerzenie przedstawionego początkowo planu. Na realizację 
zaproponowanej trasy wycieczki mogą również mieć wpływ warunki pogodowe, sytuacja na drogach, 
przebieg zwiedzania oraz inne przyczyny nie zależne od AnnaTour Biuro Przewodnickie.   
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