Propozycja wizyty studyjnej dla LGD „KRAINA
RAWKI” 30.07 do 01.08.2014r.
lp
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Data
30.07.2014r.

Miejscowość
Zakwaterowanie
Świeradów Zdrój
Hotel Malinowy
Dwór, przyjazd

2

31.07.2014r.

Idea utworzenia stowarzyszenia
ekomuzeów w Górach
Izerskich, odwiedzenie 3
1.Ekomuzea Stara domów zsieciowanych w
Kamienica
szlaku ekomuzeów, Galeria w
Kromnowie ( kawa , herbata,
woda, ciasto)

3

01.08.2014r.

Ciekawe miejsca
Czas wolny.

godziny
Od godz. 14 do kolacji

Wyjazd z Świeradowa
Zdroju o godz.9:00
przyjazd do
Starej Kamienicy 9:45 –
11:45
Wyjazd 11:45

2. Henryków koło
Lubania – wioska
tematyczna
Izerska Kraina
Cisowa

Drzewo Cisowe ponad 1300 lat
najstarszy cis w Europie
środkowej, stowarzyszenie jego
działalność i rozwój sołectwa,
Droga Św. Jakuba, schronisko
młodzieżowe. Spotkanie z
przedstawicielami
stowarzyszenia
Obiad, kawa ,ciasto

3. Mirsk

Zwiedzanie sztolni w kopalni
bazaltu

15:20 zwiedzanie około
20 min.

4. Lubomierz
Sami Swoi,
miasteczko
filmowe

Spotkanie z stowarzyszeniami
w miasteczku, muzeum
habitów, muzeum Sami swoi,
zwiedzanie kościoła (
proponujemy kolację z
produktami lokalnymi w
gospodarstwie
agroturystycznym, ognisko,
swojski chlebek, świnka
pieczona po zaciszańsku i inne
specjały, w zależności od
budżetu )

Przyjazd 16:30
Pobyt: 16:30 do kolacji

1.Leśna Zamek
Czocha

Zwiedzanie zamku Czocha (
zamek w którym był

Wyjazd z hotelu 9:00
10:00 zwiedzanie

Przyjazd 12:50
pobyt : 12:50 do 14: 30

nagrywany film Tajemnice
szyfrów, Gdzie jest generał)

Przejazd do Pławnej

2.Pławna Górna –
Arka Noego;
Muzeum
przesiedleńców,
Zamek Legend
Śląskich

Pławna Górna sołectwo w
11:00 do 12:15 pobyt w
Gminie Lubomierz inicjatywa
Pławnej
mieszkańca Dariusza
Milińskiego artysty malarza,
rzeźbiarza który poprzez swoją
pasję twórczą rozwija i promuje
sołectwo i Gminę

3. Lwówek Śląski
– zwiedzanie
muzeum
minerałów,
wizyta w
browarze
lokalnym

Zwiedzanie muzeum
minerałów, wizyta w jedynym
lokalnym browarze , który
pozostał na terenie naszego
Partnerstwa produkującego
piwo niepasteryzowane według
starych receptur.

4. Restauracja
Madelaine –
Lwówek Śląski

Obiad, kawa i ciasto

12:40 zwiedzanie
browaru, muzeum i
miasteczka, ratusza

14: 30 obiad
15:30 wyjazd

