Wyjazd studyjny pt. "Rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich
i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju"

PROGRAM
DZIEŃ I - 09 października 2014 roku (czwartek)
04:00- zbiórka uczestników, przejazd autokarem do Leśnej
 zwiedzanie i poznawanie historii pięknego zamku Czocha.
 obiad
 przejazd do Henrykowa Lubańskiego,spotkanie z Panią sołtys i Pań z zespołu
„Cisowianki”, poczęstunek:kawa,ciasto. Prelekcja opiekuna wioski tematycznej Izerska
Kraina Cisowa.
 Zwiedzanie zabytkowego kościoła i zapoznanie się z przebiegiem pielgrzymkowego
Szlaku Świętego Jakuba i Szlaku Va Regia-Droga Królewska, gdzie podczas licznych
wojen przez Henryków (ze względu na jego położenie) przechodziły wszelkie wojska
m.in. napoleońskie.
 przyjazd do hotelu w Bolesławcu, zakwaterowanie w Motelu Elite
(www.hotelelite.ta.pl)
 kolacja integracyjna

DZIEŃ II - 10 października 2014 roku (piątek)
 śniadanie
 Wyjazd do Osiecznicy -Turystycznej perły Dolnego Śląska gdzie zlokalizowany jest
uskok noszący nazwę „Diabelskiego Wodospadu”, wysokiego na ok. 16 stóp. Kwisa
jest ciekiem płynącym z niezwykłą siłą, dzięki której wyrzeźbiła tu dolinę głęboką na
około 20 metrów. Rzeźbione przez wodę oryginalne i intrygujące naturalne dzieła
sztuki: „Kamienny dzban”, który do złudzenia przypomina owo kuchenne naczynie,
z pieczołowicie wykończonymi zaokrągleniami i dziubkiem. Inna znów skała wygląda
jak zatopiona w ziemi monumentalna „Pupa słonia”. Zaliczane do 10 cudów Borów
Dolnośląskich. Rozmowa z przedstawicielem
 przejazd do Pławnej Górnej koło Lubomierza i wizyta w Zamku Legend Śląskich,
spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie”. Zapoznanie
się z projektem „Śladami Izerskich tajemnic”. Poznanie historii i legend dotyczących
Dolnego Śląska.
 Obiad z produktami lokalnymi w gospodarstwie agroturystycznym
 Lubomierz, miasteczko w którym nakręcono kilka scen kultowej polskiej komedii
„Sami swoi”. Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Miłośników Filmów
Komediowych. Wizyta w muzeum „Samych swoich”
 powrót do hotelu, kolacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

DZIEŃ III - 11 października 2014 roku (sobota)
 śniadanie
 Wizyta w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, gdzie zlokalizowane są ruchome
wydmy śródlądowe, bunkry, jeden z najstarszych i największych Dębów Szypułkowych
w Europie -oprowadzanie przez przewodnika po obszarze prawnie chronionym.
 Przejazd do Kraśnik Dolnych. Wizyta w wiosce tematycznej-”Wioska Sześciu Zbóż”
z wielopokoleniowymi tradycjami. Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych dot.
tradycji rolniczej, rzemiosła i kultury wiejskiej. Spotkanie z Panią Ireną KrukowskąSzopa, koordynatorem projektu „Wioska z pomysłem”,prelekcja, poczęstunek.
 Wyjazd do Borówek, zwiedzanie ekomuzeum Wrzosowej Krainy „Wrzosowa chata”,
prelekcja przedstawiciela LGD Wrzosowa Kraina,prezentacja gospodarstwa, udział
w warsztatach zielarskich.
 powrót do hotelu, obiadokolacja

DZIEŃ IV - 12 października 2014 roku (niedziela)
 śniadanie
 wykwaterowanie, przejazd do Iłowa,
 Wizyta w siedzibie Lokalnej Grupie Działania Bory Dolnośląskie, prelekcja.
 wyjazd w drogę powrotną, obiad
19:00-20:00 -powrót na miejsce zbiórki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

