
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ziemia Lubuska 
 Zielona Góra i okolice 

11 lipca 2020 

Ochla - Muzeum Etnograficzne w 

Zielonej Górze z siedzibą w Ochli – 
placówka naukowo-badawcza i oświatowa. 
Skansen posiada blisko 80 zabytkowych 
budynków z czterech historycznych 
regionów: Zachodniej Wielkopolski, 
Wschodnich Łużyc, Dolnego Śląska i tzw. 
obszaru środkowo-lubuskiego. Wszystkie 
zabytki architektury ludowej  
wkomponowano w zastany krajobraz i 
układ przestrzenny, nawiązując do kształtu 
wsi. Do najcenniejszych budowli należą 
m.in. dom z Potrzebowa oraz XVIII wieczna 

wieża winiarska z Budachowa. 

Zielona Góra największe miasto woj. lubuskiego, siedziba organów 

samorządu województwa; miasto położone w zachodniej Polsce, na zboczu 
doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako 
Wał Zielonogórski. Spacer po mieście :  Zielonogórski Rynek, Ratusz – obecny 
wygląd to efekt wielu przebudów, ulica Pod Filarami, plac Pocztowy, 
zielonogórski szlak bachusów - Bachuski - małe figurki związane z winiarską 
tradycją miasta, wieża Łazienna zwana też Głodową – dawniej brama miejska; 
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i pomnik św. Urbana oficjalnego 
patrona miasta. Św. Urban to m.in patron winiarzy, Konkatedra pw. Św. 
Jadwigi Śląskiej z XIII wieku; Filharmonia w Zielonej Górze, Pomnik Dobosza, 
fragmenty murów miejskich; Palmiarnia położona na szczycie Winnego 
Wzgórza i otaczający ją Park Winny, wzniesiona w miejscu dawnego domu 

winiarskiego, Planetarium Wenus,  stadion żużlowy. 

Klępsk - perła drewnianej architektury, Pomnik Historii. Powstanie budowli datuje się na 

wiek XVI. Na szczególna uwagę zasługują malowidła o tematyce biblijnej z przełomu XVI/XVII 

wieku. Początkowo kościół funkcjonował jako  siedziba parafii katolickiej, po reformacji w 1576 

roku drewniany kościółek przejęli ewangelicy. Rozpoczęto wówczas szereg prac renowacyjnych. 

Zwolennicy Marcina Lutra chcieli stworzyć  przepiękną kaplicę. Efekty ich pracy podziwiamy do 

dziś.   
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Trzebiechów - kompleks sanatoryjny według projektu znanego Maxa Schündlera z dekoracją 

wnętrz, meblami, sprzętami wszelkimi detalami dekoratorskimi wykonanymi przez twórcę secesji w 
Europie - Henriego van de Velde - wielkiego belgijskiego projektanta sztuki użytkowej. Perła lubuskiej 
secesji.  
Świątynia z I połowy XIX wieku wzniesiona w stylu neoklasycystycznym według projektu niemieckiego 
architekta Johanna Gottlieba Schlaetzera według rysu jego nauczyciela Karla Friedricha Schinkla. 
 

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót do 

godziny 21.00  

KOSZT – 130 zł. wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca (na numer konta, 

który znajduje się na stronie internetowej zakochajsiewpolsce.org i dawnej witrynie 

www.annatour.pl) 

obejmuje koszty transportu, opłaty drogowe, opiekę przewodnika na całej trasie, 

ubezpieczenie NNW+KL– wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu.  
 

Dodatkowe opłaty koszty wstępów do zwiedzanych obiektów ok 30 zł  

Deklaracje udziału proszę składać do 7 lipca 

 

Zakochaj się w Polsce  
Kontakt tel. 604 94 89 81  
przewodnik@annatour.pl 

 

Zielona Góra Ochla łowisko pstrąga – w tym 
miejscu przewidujemy przerwę na obiad . 
Państwo, którzy nie zadeklarują wspólnego 
zamówienia pstrąga (zestaw z frytkami i 
surówką) proszę o informacje na moją 
skrzynkę mailową lub telefonicznie .  
 


