Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice

tel. + 4832 231 26 16
tel./fax: + 4832 231 05 76

gliwicepttk@poczta.onet.pl
www.gliwice.pttk.pl

Pielgrzymka:

Zabytki Sudetów Wałbrzyskich
Pielgrzymka odbędzie się w dniu 21.08.2021r.
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi:190,00zł. od osoby, dla członków Oddziału PTTK 185,00 zł od osoby. W
ramach opłaty zawarte są koszty przejazdu autokarem, wstępy: Bazylika w Krzeszowie, Zamek Książ, Zbór Pokoju
ubezpieczenie, obsługa pilota.
Pilotem pielgrzymki jest kol. Stefan Becker i ks. Robert Iskrzycki.
Wyjazd autobusu o godz. 6.00 z ul. Łużyckiej. Zbiórka na 15 min. przed odjazdem autobusu.

Przejazd autobusu:
Gliwice – Krzeszów sanktuarium MB Łaskawej - zamek Książ – Świdnica Zbór Pokoju - Gliwice
Trasa:
1. Krzeszów sanktuarium MB Łaskawej – XVIII wieczna barokowa perła Kotliny Kamiennogórskiej, główne
sanktuarium diecezji Legnickiej ze słynnącym łaskami obrazem MB Krzeszowskiej, od 1988 r bazylika mniejsza.
2. Zamek Książ – trzeci co do wielkości zamek w Polsce, wspaniały zabytek architektury eklektycznej i znany
motyw pocztówek, jego historia sięga XIII w
3. Świdnica Zbór Pokoju – największa drewniana świątynia barokowa w Europie, świadek konfliktów religijnych z
XVII w, od 2001 r wpisany do rejestru zabytków UNESCO
Powrót do Gliwic ok. godz. 20.00.
Informacje porządkowo-organizacyjne
•
•
•
•
•
•
•

Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania maseczki.
Podczas wędrówek w górach uczestnicy powinni poruszać się w turystycznym stroju i wygodnym obuwiu, powinni
posiadać kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową, powinni posiadać własny pokarm i napoje, powinni być również
sprawni, o odpowiedniej kondycji.
Niedopuszczalne jest wędrowanie w pojedynkę bez kontaktu wzrokowego z pozostałymi uczestnikami wycieczki.
Powinnością każdego uczestnika wycieczki jest poruszanie się zgodnie z programem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w programie wycieczki,
wynikających przede wszystkim z warunków atmosferycznych.
Każdy uczestnik wycieczki przed wejściem do autokaru podpisze oświadczenie o stanie zdrowia oraz zostanie mu
zmierzona temperatura.
Uwaga!!! Należy mieć z sobą drobne na datki.

Zapisy i wpłaty do dnia: 16.08.2021r.
Zapisy: Umowę należy czytelnie wypełnić, wydrukować, odręcznie podpisać i dostarczyć mailowo (umowę można
zeskanować lub zrobić dobrej jakości zdjęcie i wysłać na adres gliwicepttk@poczta.onet.pl). Po otrzymaniu potwierdzenia
zapisania na wycieczkę należy dokonać wpłaty na konto PeKaO S.A.
nr 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658.

