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HARMONOGRAM SZKOLENIA 
POMORSKIEGO ODDZIAŁU 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 
 

Zielona Góra 23-26 września 2019 r. 
 

Dzień pierwszy  23 września 2019 r. (poniedziałek) 
 
Autokar będzie zabierał uczestników szkolenia z niżej wymienionych lokalizacji: 
- 06:00 - wyjazd z Gdyni Głównej – Plac Konstytucji, parking pod dworcem głównym 
- 06:20 – Sopot, Aleja Niepodległości – przystanek autobusowy PKP Niepodległości 02 
- 06:40 – Gdańsk, Podwale Grodzkie 2b – zatoczka przed przystankiem autobusowym 
 
13.00 spotkanie z przewodnikiem w Świebodzinie, Gościkowo–Paradyż (XIII wieczne opactwo cystersów ), 
Pniewo (Międzyrzecki Rejon Umocniony – system podziemnych fortyfikacji), Świebodzin -  pomnik Chrystusa 
Króla 
 
obiadokolacja w hotelu w sali śniadań (II piętro)   
 
Dzień drugi  24 września 2019 r. (wtorek) 
 
07:00 – 09:30 śniadanie w hotelu w sali śniadań (II piętro)   
 
10:00  - wyjazd do  Żagania (zespół poaugustiański, gotycki kościół, zespół pałacowo-parkowy) , Żary 
(fortyfikacje średniowieczne, kościoły, ruiny zamku, ratusz), Łęknica  do Parku Mużakowskiego (park 
krajobrazowy należący do najwybitniejszych osiągnięć architektury ogrodowej XIX – rozciąga się po stronie 
polskiej i niemieckiej 
 
16:00 - 20:00 szkolenie w hotelu 
 
obiadokolacja w hotelu w sali śniadań (II piętro)   
 
Dzień trzeci  25 września 2019 r. (środa) 
 
06:30 śniadanie w sali śniadań (II piętro)   
 
7:00 wyjazd do Drezna-  Zwinger – zespół pałacowy, Opera Sempera – stanowiąca niedościgniony wzór dla 
architektów innych budynków operowych świata, Hofkirche – katolicki kościół w centrum protestanckiego 
Drezna,  Frauenkirche – 95 metrowa kamienna kopuła kościoła, Tarasy Brühla - rozciągające się nad Łabą, 
nazywane "Balkonem Europy", Fürstenzug - saski "pochód książęcy",  Nowa Synagoga - pomnik historii, będący 
przykładem nowoczesnej architektury. Złoty Jeździec - posąg Augusta II Mocnego. Wizyta w Skarbcu 
 
Obiad w Dreźnie 
 
17:00 wyjazd z Drezna  
21:00 powrót do Zielonej Góry 
 
Dzień czwarty  26 września 2019 r. (czwartek) 
 
07:00 – 08:30 śniadanie w sali śniadań (II piętro)   
 
9.00 Zielona Góra - palmiarnia ,ratusz, rynek, kościół NMP i św. Jadwigi , wieża głodowa 
Wizyta na winnicy - prezentacja winnicy, degustacja wina, drobne przekąski 
13.00 wyjazd z winnicy 
Obiad na trasie w drodze powrotnej do Gdyni 
 
Harmonogram jest ramowy i może ulec zmianom 


