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„Wokół Nysy Łużyckiej - rekreacja, sport i zabawa w obszarze polsko-saksońskiego pogranicza” - to
tytuł wydarzenia rocznego Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, na które
serdecznie Państwa zapraszamy!
Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Centrum Rekreacyjno-Turystycznym w
Radomierzycach (Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec).
Chcielibyśmy spotkać się z Państwem, by wspólnie cieszyć się urokami polsko-saksońskiego
pogranicza – obszaru wspieranego przez Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia
2014-2020, a także pogrillować w rytmie bluesa.
Aby nikomu obce nie były walory turystyczne obszaru wsparcia, przygotowaliśmy dla Państwa na ten
dzień następujące atrakcje:

1. „Ahoj wodna przygodo!” - spływ kajakowy szlakiem Nysy Łużyckiej pod wodzą Komandora
(zapewniamy kajaki, kamizelki ratunkowe, wiosła, a także dobrą zabawę na odcinku ok. 10 km,
prosimy zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem UV, ubrania na przebranie,
buty dostosowane do chodzenia w wodzie);
2. „Na dwóch kółkach do Koźlic” - rajd rowerowy z Radomierzyc do Koźlic traktem rowerowym
wzdłuż Nysy Łużyckiej oraz zwiedzanie obiektu Meetingpoint Music Messiaen na terenie byłego
obozu Stalag VIII A (zapewniamy rowery, ale oczywiście można pojechać na własnych dwóch
kółkach);
3. „Śladami projektów INTERREG” – wycieczka autokarowa do parku przygody Kulturinsel Einsiedel
w Zentendorfie;
4. „W krainie domów przysłupowych” – wycieczka autokarowa , podczas której przybliżymy Państwu
architekturę oraz historię domów przysłupowych, będących wspólnym dziedzictwem kulturowym
pogranicza.

Mamy nadzieję, że wspólna zabawa w promieniach polsko-saksońskiego słońca odbędzie się w jak
najszerszym gronie, oraz że zobaczymy wszystkie znajome twarze, a także te jeszcze nieznane –
którym idee Programu są bliskie.
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 02.06.2017 r. na stronie Programu
pod linkiem https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach.

Ilość miejsc z uwagi na charakter imprezy jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja
możliwa jest tylko na jeden rodzaj aktywności.
Bardzo prosimy o przybycie na wydarzenie w strojach rekreacyjnych.
Do zobaczenia!

