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Impreza Turystyczna numer 96/ 2019 

PARK MUŻAKOWSKI, SPREEWALD 
Forst, Göritz, Cottbus, Łęknica 

 

 

 

7-9.06.2019r. – 3 dni 
 
 

1 dzień piątek: 

Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 6.15 z Katowic  (ul. 

Andrzeja), godz. 6.35 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd autostradą A4, przekroczenie 

granicy w Olszynie do FORST – zwiedzanie Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego* 

(900 odmian gatunków róż na 17 ha) położonego na samej granicy. Przejazd do COTTBUS 

(zwiedzanie założenia Parkowo - Pałacowego Branitz) i do Spreewaldu 

– Lubbenau (rejs łodzią po Parku Biosfery - UNESCO)*. Powrót do kraju, 

przejazd do miejscowości Pieńsk koło Zgorzelca do Pałacu Lasów – 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień sobota:  

Śniadanie, przejazd do Łęknicy zwiedzanie Skansenu Łużyckiego (obiekty zabytkowe 

z gospodą) i założenia parkowego Parku Mużakowskiego (UNESCO). Parku Księcia 

Pücklera po stronie polskiej i niemieckiej – Bad Muskau, czas na wytchnienie. Przejazd 

leśną koleją wąskotorową z lokomotywą parową przez Mużakowskie Góry 

Fałdowe do Weiswasser na odcinku 7 km do muzeum kolejnictwa (to 

ponad 20 historycznych lokomotyw, 100 letnie wagony). Przejazd na 

miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień niedziela:  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Görtitz, miasta położonego po drugiej stronie 

Nysy Łużyckiej na granicy z Polską. Zabytkowa części miasta, to perełka architektoniczna, 

które jako jedne z nielicznych nie było zniszczone w trakcie II wojny światowej i zachowało 

zabytki z wszystkich epok architektonicznych od XII wieku po wiek XX. Zwiedzimy 

i zobaczymy: kościół św. Piotra i Pawła, Stary Ratusz, kościół św. Mikołaj, zamek wodny 

Tauchritz, katedra św. Jakuba, Muzeum Śląskie*, fontanna Muschelminna, synagoga, 

Nowy Ratusz, wieże, bramy, barbakan, pozostałości średniowiecznych 

fortyfikacji. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie czyli posiłek, wyjazd 

w drogę powrotną do kraju, przekroczenie granicy w Zgorzelcu.  

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.00.  

 

VERTE ! 
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Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe krajowe i zagraniczne,     

• 2 noclegi w hotelu – Pałac Lasów (pok. 2-3 os., wc, łazienki), 

• 2 śniadania (bufet), 2 obiadokolacje,  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł, 

• podatek VAT. 
     

koszt wycieczki: 558 zł 

koszt wycieczki z rabatem: 538 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT) 
 

*Dodatkowo na wstępy i rejs: N - 45 euro, U - 35 euro i U (6 -14 lat) - 28 euro 
(zbiera przewodnik w dniu wyjazdu) 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem  
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne 

w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki.  

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 

wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie). 

Należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

Uczestnicy powinni posiadać aktualny dowód osobisty bądź paszport oraz odpowiedni ubiór dostosowany 
do warunków atmosferycznych. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Spreewald”. 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie ze względu na  
organizacje wejść do zwiedzanych obiektów.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Park Mużakowski przebiega korytem doliny rzeki Nysy Łużyckiej na granicy polsko – 

niemieckiej, jego obszar to ponad 700 ha, gdzie 1/3 terenu znajduje z się na terenie Niemiec, 
a obie strony łączą dwa mosty parkowe. Całe założenie to przemyślana kompozycja łącząca 
elementy naturalne i kulturowe zaprojektowane przez księcia Hermanna Ludwiga Heinrich 
von Pückler-Muskau. Po stronie polskiej znajduje się: Park na Tarasach, Bażantarnia, Park 
Górny, Park Zewnętrzny, Pola Borowinowe, Arboretum, Jeziorko Skowronków, a po stronie 
niemieckiej: Jezioro Dębowe, Park Zamkowy z Nowym Zamkiem, Ogród Zamkowy, Folwark 
Zamkowy, Park Zdrojowy, Park Górski, Winnica,  …. 
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