Podróżnik
zaprasza
Pogórze Kaczawskie
Wąwóz Myśliborski – Świerzawa – zamek Grodziec
TERMIN: 18 lipca 2020 ,sobota
WYJAZD: godz.07:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana
Pawła II)

Rezerwat Przyrody Wąwóz Myśliborski

położony jest w
Parku Krajobrazowym Chełmy nad rzeczką Jawornik. Utworzony został w 1962 r
w celu ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska bardzo rzadkiej,
chronionej paproci – języcznika zwyczajnego. W rezerwacie występują oczywiście
inne chronione rośliny oraz ciekawe formy geologiczne pochodzenia
wulkanicznego. Spacer wąwozem, brzegiem krystalicznie czystej wody
Jawornika, w otoczeniu bujnej przyrody jest wspaniałym wypoczynkiem i
relaksem. Po wyjściu z Wąwozu szlak prowadzi przez przyjemny las, potem
wyjdziemy na otwartą przestrzeń gdzie będzie można podziwiać rozległą
panoramę Gór Kaczawskich. Należy mieć wygodne obuwie na zmianę, najlepiej
usztywniające kostkę, chwilami jest kamieniście ale nie oznacza to że trudno. Nie
trzeba się wspinać, cały czas idziemy po płaskim terenie, jedynie przy wyjściu z
wąwozu mamy lekkie podejście.

Świerzawa – kościół św. Jana Chrzciciela i św.
Katarzyny Aleksandryjskiej – najcenniejszy zabytek w okolicy.

Zbudowany w połowie XIII wieku do dziś przetrwał w niezmienionym kształcie co
jest rzeczą rzadko spotykaną. W okresie reformacji służył ewangelikom, potem
znowu katolikom jako kościół cmentarny. Po wysiedleniu Niemców w 1945 zaczął
niszczeć. Na szczęście nie uległ całkowitej dewastacji, prace konserwacyjne
podjęto w latach 50-tych i trwają one do dziś. Kościół nie pełni już funkcji
sakralnych ale wystawiennicze i muzealne. O historii kościoła , jego burzliwych
dziejach opowie nam miejscowy przewodnik.

Zamek Grodziec

Zamek zbudowano na powulkanicznym stożku. Jego historia sięga 1150 roku.
Załoga warowni miała strzec bezpieczeństwa kupców podążających ważnym
szlakiem handlowym znajdującym się
nieopodal. Książęta legnicko-brzescy
rozbudowali zamek
na rezydencję turniejową gdzie odbywały się uczty,
zakończenia polowań i słynne turnieje. W XVII wieku zamek zostaje zdobyty
przez wojska cesarskie i zniszczony. Jego właściwa odbudowa do stanu obecnego
miała miejsce dopiero w latach 1906 -1908 kiedy właścicielem został Herbert von
Dirksen, zagorzały nazista. W 1933 roku gościł w Grodźcu samego Adolfa Hitlera.
W zamku założono Muzeum Sztuki Gotyku i Renesansu Śląska. Pod koniec II
wojny światowej hitlerowcy ukryli na zamku m.in. część Biblioteki Berlińskiej. Po
wkroczeniu Rosjan w 1945 roku zamek zostaje spalony, po wojnie częściowo
odbudowany i przywracanie go do dawnego stanu świetności trwa do dzisiaj.

Powrót do Wrocławia ok. 20:00

CENA : 100 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, opłaty drogowe,
ubezpieczenie, parking, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów.

przewodnik,

Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Świerzawa kościół – 15 zł/os
 Zamek Grodziec – 12 zł/os
Zjemy zorganizowany obiad – chętni proszę się zgłaszać przy zapisach - 25 zł/os ( jedno
danie – karkówka w sosie własnym, ziemniaki, 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 – Pogórze Kaczawskie (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

