Trasa Geobusa
Zamek
Grodziec
(Grodziec)

O Geobusie
Geobus to wspólna inicjatywa Gmin: Zagrodno, Złotoryja,
Świerzawa oraz Miasta Złotoryja. Uruchomiony zostanie na
majówkę – od 30 kwietnia do 3 maja 2022.
Geobus działa jak komunikacja publiczna – pokonuje podaną
trasę i zatrzymuje się na określonych przystankach. Sprawdź
rozkład jazdy.
Przejazd Geobusem jest bezpłatny dzięki finansowaniu
organizatorów. Ceny udziału w atrakcjach podane są w ich
opisach.

Winnica Kindler
(Uniejowice)

Złotoryja

Atrakcje
Złotoryja

Skansen
Górniczo-Hutniczy
(Leszczyna)

Winnica
Agat
(Sokołowiec)

Zwiedzanie Muzeum Złota, godz. 10:00-18:00 , bilety wstępu:
normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
Zwiedzanie Baszty Kowalskiej, godz. 10:00-18:00, bilety wstępu:
normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
Wycieczka z przewodnikiem po starym mieście, start pod
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury o godz. 12:30, czas trwania ok. 1
godz., udział bezpłatny.

Winnica Kindler

Kościół św. Jana
i św. Katarzyny
(Świerzawa)

Winnica dostępna dla odwiedzających wyłącznie w dniach
2-3 maja. Na miejscu możliwość degustacji połączonej
ze zwiedzaniem winnicy i winiarni. Opłata 40 zł/os. za
oprowadzanie po winnicy (degustacja lokalnego wina w cenie).
Czas oprowadzania ok. 1,5 h. Wstęp tylko dla osób pełnoletnich.
Aby odwiedzić winnicę, prosimy o kontakt z właścicielami: tel.
607 856 362

Zamek Grodziec

Sudecka
Zagroda
Edukacyjna
(Dobków)

Wejście do zamku w godz. 10:00-17:00. Bilet wstępu: 20 zł/os. W
cenie biletu możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem
(wejścia od 11:00 do 16:00 o pełnej godzinie). Czas
zwiedzania: ok. 1,5 h.

Winnica Agat
W dniach 30 kwietnia – 1 maja
(godz. 13:00-19:00) w winnicy
odbywa się impreza kulinarna
Żar Wino. Koszt - wg menu
dostępnego na miejscu.

Kościół św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie
Zwiedzanie Kościoła Św. Jana i Św. Katarzyny (dostępne
audioprzewodniki) w godz. 10-18:00. Bilety: normalny – 5,00 zł,
ulgowy – 2,50 zł.
1 maja od godz. 13:00 - Majowy Festiwal Grillowania (wstęp
wolny)
3 maja godz. 15:00 - Koncert patriotyczny (wstęp wolny)

Sudecka Zagroda Edukacyjna
Zwiedzanie samodzielne w godz. 10:00-16:00 (czas trwania ok. 40 min).
Bilet: 10 zł ulgowy/15 zł normalny 40 zł rodzinny (2+2).
Zajęcia zorganizowane – zwiedzanie z przewodnikiem, cztery
żywioły: Ogień, Ziemia, Powietrze, Woda, EcoLab (czas trwania ok.
1,5 h). Rozkład zajęć dostępny na stronie: www.gorykaczawskie.pl/
wydarzenia. Bilet: 35 zł/os. Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc:
tel. 75 617 14 68 lub kontakt@sudeckazagroda.pl.
Gra terenowa “Tajemnice Dobkowa” – bezpłatnie. Samodzielne
przejście trasy gry zajmuje ok. 3h.

Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie
samodzielne zwiedzanie izby tradycji górniczych (bezpłatnie) w godz.
12:00 – 18:00
samodzielny spacer ścieżką edukacyjną “Synklina Leszczyny” – 2,5 km,
ok. 1 godz.
Karczma Górnicza czynna od godz. 12:00 (wyjątek – niedziela 1
maja od 13:30)

Rozkład jazdy
Sobota 30 kwietnia
Przystanek Godz. odjazdu

Złotoryja (ZOK)

Zamek Grodziec
Winnica Agat

Dobków (Sudecka Zagroda Edukacyjna)

Świerzawa (Kościół św. Jana i św. Katarzyny)

Leszczyna (skansen)

Niedziela 1 maja
Przystanek Godz. odjazdu

Złotoryja (ZOK)

Zamek Grodziec
Winnica Agat

Dobków (Sudecka Zagroda Edukacyjna)

Świerzawa (Kościół św. Jana i św. Katarzyny)

Leszczyna (skansen)

Poniedziałek 2 maja

Geopark
Kraina
Wygasłych
Wulkanów
Region Gór i Pogórza Kaczawskiego nazywany jest
Krainą Wygasłych Wulkanów, ponieważ wyróżnia
się spośród innych regionów w Polsce niezwykłą
różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są
skały i wzgórza będące pozostałością aż trzech okresów
aktywności wulkanicznej.
Region kandyduje do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.
Geopark to obszar, w którym unikatowe dziedzictwo
geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju, jednak
działalność geoparku nie ogranicza się do popularyzacji
geologii. Celem geoparku jest również promocja dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości
życia mieszkańców.

Przystanek Godz. odjazdu

Złotoryja (ZOK)
Winnica Kindler

Zamek Grodziec

Dobków (Sudecka Zagroda Edukacyjna)

Świerzawa (Kościół św. Jana i św. Katarzyny)

Więcej informacji:

www.gorykaczawskie.pl

Leszczyna (skansen)

Wtorek 3 maja
Przystanek Godz. odjazdu

Złotoryja (ZOK)
Winnica Kindler

Zamek Grodziec

Dobków (Sudecka Zagroda Edukacyjna)

Świerzawa (Kościół św. Jana i św. Katarzyny)

Leszczyna (skansen)

Organizacja i ﬁnansowanie Geobusa

