Podróżnik
zaprasza
PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA
Bolków ruina piastowskiego zamku – Kamienna Góra
(Muzeum) stolica tkactwa dolnośląskiego – Krzeszów
Perła Baroku, pocysterskie opactwo
TERMIN: 21 wrzesień 2019, sobota
WYJAZD: godz.08:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Bolków

Ruiny zamku w Bolkowie przyciągają turystów jak magnes. Również filmowcy
chętnie korzystają z tego miejsca kręcąc sceny do filmów, np. „Wiedźmin”,
„Tajemnica Twierdzy Szyfrów”. Historia zamku sięga I połowy XIII wieku.
Wzniesiony został z inicjatywy księcia legnickiego Bolesława zwanego Rogatką.
Zamek był wielokrotnie zdobywany, niszczony , odbudowywany aż wreszcie
pozostawiony samemu sobie jako chyląca się ku upadkowi ruina. Zachowała się
wieża dziobowa jedyna taka na ziemiach polskich z której rozpościera się
wspaniały widok na okolicę. Na dziedzińcu głównym znajduje się dawna studnia,
kuźnia i wejście do niewielkiego muzeum mieszczącego się w Domu Niewiast.
Przewodnik opowie historię zamku, jak się tu kiedyś mieszkało oraz przedstawi
legendy z nim związane. Przedstawi także słynne Bractwo Rycerskie.

Kamienna Góra – Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
Od połowy XVII stulecia Kamienna Góra, obok Jeleniej Góry, była najprężniej
rozwiniętym ośrodkiem tkactwa, a następnie lniarskiego przemysłu tekstylnego.

Tekstylia lniane wyprodukowane w regionie słynęły z wysokiej jakości i
eksportowano je do wielu krajów świata. Kamienna Góra w latach 20-tych przed
wojną należała do niewielu miast Dolnego Śląska, które nie miało muzeum.
Zostało założone dopiero ponad siedemdziesiąt lat temu przez grupę pasjonatów
niemieckich. Dzisiaj muzeum posiada najbogatszą na Dolnym Śląsku kolekcję
sprzętów tkackich jak krosna, kołowrotki, przęślice. Zobaczymy malowane
meble ludowe, obrazki na szkle, sprzęty używane w dawnej sypialni, kuchni i
pralni oraz ludowy strój śląski. Ponadto prezentowany jest salon mieszczański
wyposażony w meble , liczne portrety zamożnych kupców i przedsiębiorców
przemysłu tekstylnego w Kamiennej Górze. Zerkniemy na rynek kamiennogórski
i jeden z najpiękniejszych ratuszy na Dolnym Śląsku.

Krzeszów – Europejska Perła Baroku
Pocysterskie opactwo i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej tworzą: kościół
klasztorny Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów Świdnickich oraz kościół św.
Józefa. Sklepienie bazyliki pokrywają freski Wilhelma Neuhertza, a w ołtarzu
głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany na
desce stołu. Według tradycji deska pochodzi ze stołu przy którym Święta Rodzina
modliła się i spożywała posiłki.

We wnętrzu kościoła św. Jakuba możemy podziwiać pięćdziesiąt przepięknie
odnowionych fresków Michała Willmanna zwanego śląskim Remrandtem. Jest to
jedyny tak wielki cykl XVII-wiecznych malowideł na całym Śląsku. Mauzoleum
Piastów to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie. Zajmuje
okazałe wnętrze na tyłach prezbiterium bazyliki . To tutaj znajdują się szczątki
pochowanych w Krzeszowie Piastów Świdnickich. W mauzoleum znajdują się
także gotyckie sarkofagi książąt śląskich Bolka I i Bolka II. Wszystko to będziemy
mogli oglądać i podziwiać, słuchając opowieści przewodnika.

Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

CENA : 95 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie, podatek
VAT). Cena nie obejmuje wstępów.

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 90 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Zamek w Bolkowie – 5zł/os
 Kamienna Góra Muzeum Tkactwa – 7 zł/os
 Krzeszów opactwo – 12 zł/os
Zjemy zorganizowany obiad – chętni proszę się zgłaszać przy zapisach - 19 zł/os
(I danie - karkówka w sosie, kluski śląskie, surówka). Napoje we własnym zakresie.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE







Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko – Krzeszów (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki








O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

