
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                     

   Geopark Mużakowa –  Park Nochten (Niemcy) 
              

TERMIN:  28 sierpnia 2022, niedziela  
WYJAZD:  godz.07:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II) 

 Geopark Mużakowa 
Pierwszy w Polsce otrzymał Certyfikat Europejskiego Geoparku. W Łęknicy 
spotkamy się z przewodnikiem i pójdziemy na ok. 3-godzinny spacer po 
udostępnionym szlaku (żadnych podejść pod górę, płaski teren, wśród lasów).  

 

  
 

  
 
Jest to największy w Polsce zespół zbiorników wodnych powstałych w wyniku 

górniczej przeszłości tego terenu. Kolor wody w tych zbiornikach ciągle się 
zmienia. Teren  przybrał formy nigdzie indziej w Polsce nie spotykane. Trasa dla 



turystów została wytyczona w 2012 roku i jest niesamowitą atrakcją 

krajobrazową, nie lada gratką dla pasjonatów fotografii. Same nazwy – Afryka, 
Wybrzeże Słoni – obiecują wielkie niespodzianki krajobrazowe. 

Wskazane wygodne obuwie sportowe. Spacer odbędzie się  po świetnie 
przygotowanych do tego ścieżkach i kładkach drewnianych z wykorzystaniem 
punktów widokowych, płaski teren. 

Przejazd na teren Niemiec – Uwaga proszę zabrać dowody osobiste! 

Nochten - Łużycki Park Głazów Narzutowych – 

ogród krajobrazowy 
Zobaczymy jak można pomysłowo i atrakcyjnie zagospodarować krajobraz po 
zamkniętej kopalni odkrywkowej. Aż trudno uwierzyć! Jest to jedyny tego typu 

park w Europie, zbudowany w latach 2000-2003. Na powierzchni 17 ha 
urządzono ogród krajobrazowy  który zadziwia każdego. Tysiące głazów, kamieni 

a wśród nich różnokolorowe odmiany wrzosu, piękne, ozdobne krzewy, różne 
odmiany roślin kwitnące w kolejnych porach roku, wijące się strumyki, kaskady, 

małe jeziorko – ma się wrażenie że to ogromny ogród skalny. Nawet jest 
wzniesienie stanowiące punkt widokowy na okolicę. Jeśli czas nam na to pozwoli 
będzie można zasiąść w miejscowej restauracyjce i napić się kawy, czy piwa. 

 

  
 
Na 20 hektarowej powierzchni parku znajduje się siedem obszarów 
tematycznych: Skalniak, Ogród nad stawem, Wrzosowiska, Torfowisko, Leśne  

Jezioro, Stepy i Mała Skandynawia. Na najwyższym wzniesieniu umieszczono 
artystyczną instalację symbolizującą lodowiec. Rozciąga się z tego miejsca 

rozległa panorama okolic. 

 
Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00 

 

CENA :  185 zł (w tym przejazd autokarem, opłaty drogowe, obsługa miejscowego 

przewodnika terenowego ,  ubezpieczenie,  podatek VAT, zestaw słuchawkowy). Cena nie obejmuje 
wstępów i obiadu. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora –180 zł 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zbierane w autokarze 

 Nochten Łużycki Park Głazów Narzutowych – 5 EU/os 
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os –,zupa 

jarzynowa, kurze udko, ziemniaki, surówka - płatne dodatkowo w autokarze  

 

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 -  Geopark (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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


