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Wycieczka ” Świeradów Zdrój - Czechy”
5,6 października 2019 r. (sobota ,niedziela)
Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK
w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Na zlecenie PTTK
wycieczkę obsługuje Biuro Turystyczne „Miki – Tour” w Żarnowie , zezwolenie Marszałka
Województwa Łódzkiego nr 247, gwarancja ubezpieczenia nr M515015 Signal – Iduna
Celem imprezy jest poznanie obiektów krajoznawczych Świeradowa, Frydlantu i Liberca
( Czechy). Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego lecz odbywa się na zasadach
samoorganizacji i jest imprezą non – profit.
Główne miejscowości i obiekty wycieczki to: Złotoryja – zwiedzanie Muzeum Złota,
Świeradów Zdrój – zwiedzanie miasta. Świeradów był niegdyś osadą pogan, którzy
odkryli niezwykłe właściwości wód wypływających z Gór Izerskich. Pielgrzymowano tu z
Łużyc i Miśni, aby napić się „eliksiru zdrowia”. Pod koniec XIX wieku Świeradów stał się
jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk sudeckich. Miasto posiada specyficzny urok
dzięki ciekawej zabudowie oraz położeniu na stokach Gór Izerskich i jest zaliczane do
najbardziej malowniczych polskich uzdrowisk. Dom Zdrojowy powstał w 1899 r. i
pochwalić się może największą w Sudetach halą spacerową, piękną drewnianą budowlą
o długości 80 m. Szyby i ściany budynku zdobione są motywami roślinnymi.
Naprzeciwko wejścia zachował się herb rodu Schaffgotschów, którzy byli min.
fundatorami domu zdrojowego i kościoła św. Józefa. Przy ulicy Zdrojowej działa sklep z
sudeckimi minerałami. Piękną willą jest rezydencja „Marzenie”, zbudowana w 1901 r. na
polecenie berlińskiego przemysłowca Juliusza Pintscha łącząca w sobie cechy secesji i
architektury szwajcarskiej. Leśna, w której mamy nocleg w hotelu „Leliwa” jest małym
zabytkowym miasteczkiem w dolinie rzeki Kwisy. Ładna starówka z ratuszem.
Frydlant w Czechach ma ciekawą historię sięgającą średniowiecza, prawa miejskie
uzyskał w 1537 r. W czasach panowania Albrechta von Wallensteina rozwijał się tu
przemysł wojskowy na potrzeby jego armii. Urocza starówka z kamieniczkami i ratuszem.
Na uboczu miasteczka wznosi się okazały zamek gotycko – renesansowy, pierwsza
rycerska siedziba była tu w XIII w. Renesansowa rozbudowa zamku to dzieło
wpływowego rodu von Redernów. Najsłynniejszym właścicielem zamku był książę z
Frydlantu, Albrecht von Wallenstein. W okresie od XVII w. do 1945 r. kompleksu
zamkowego należał do rodu Gallasów, którzy jako pierwsi w Europie w 1801 r.
udostępnili rezydencję do zwiedzania. Turyści mogą podziwiać wnętrza z wyposażeniem,
zbiory broni, fajek, porcelany i szkła oraz zabawek. Liberec to wielkomiejski ośrodek z
okolicznymi górami. Pierwsze wzmianki z połowy XIV wieku, prawa miejskie w XVI wieku.
Przed II wojna światową Liberec był największym po Pradze miastem w Czechach i
najprężniejszym ośrodkiem Niemców sudeckich, dążących do przyłączenia Sudetów do
III Rzeszy. Ratusz na rynku to olbrzymia budowla z 1893 r. wzorowana na ratuszu
wiedeńskim. Zachowały się w Libercu przy placu Sokołowskiego trzy domki
valdsztejnskie o konstrukcji szachulcowej z XVII wieku. Inne zabytki to Centrum
Babylon, budynek z XIX w. mieszczący Muzeum Północnoczeskie i gmach teatru
zaprojektowany przez wiedeńskich architektów, reprezentacyjna budowla miasta za
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ratuszem. Liberecki ogród botaniczny założony został w XIX w. Palmiarnia i akwaria oraz
kolekcja egzotycznych i rodzimych roślin to prawdziwa perła ogrodów botanicznych w
Europie.

PROGRAM :
Wyjazd o godz. 6.00 sprzed Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Przejazd autokarem do
Złotoryji – zwiedzanie Muzeum Złota. Przejazd do Świeradowa Zdroju , zwiedzanie
miasta. Z okien autokaru jadąc do Leśnej zobaczymy pasma Gór Izerskich a w drugim
dniu także Gór Łużyckich. Zakwaterowanie w hotelu „Leliwa” w Leśnej, obiadokolacja,
spacer po zabytkowym rynku. Po śniadaniu w niedzielę wyjazd w stronę Republiki
Czeskiej do zamku we Frydlandzie, zwiedzanie wnętrz z przewodnikiem. Przejazd do
Liberca, zwiedzanie atrakcji miasta. Wyjazd w drogę powrotną .Po drodze możliwość
krótkiego postoju (możliwość zjedzenia ciepłego posiłku). Rozwiązanie wycieczki w
godzinach wieczornych przy SP w Żarnowie.
 Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi : 250 zł od osoby. Członkowie PTTK
przyjmowani będą w pierwszej kolejności, pozostali w miarę wolnych miejsc.
Każdy z uczestników powinien zaopatrzyć się w 500 koron czeskich ( 1
korona = ok. 0.17 zł) na wstępy do czeskich placówek muzealnych i
przewodnika w Libercu. Osoby w wieku powyżej 65 lat korzystają ze zniżek
na podstawie dokumentu tożsamości. Dowód osobisty wystarcza do
przekroczenia granicy.
W ramach w/w kwoty organizator zapewnia:
 przejazd autokarem turystycznym
 przewodników w muzeach i mieście Świeradów Zdrój
 ubezpieczenie
 pamiątkowy znaczek
 nocleg w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką
 obiadokolacja w sobotę i śniadanie w niedzielę
Wycieczka jest organizowana wspólnie z biurem „Miki – Tour”. Ilość miejsc
ograniczona pojemnością autokaru. Opłata na organizację wycieczki przyjmowana
będzie do wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich
zmian w programie.
Zapraszamy do udziału .

