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PROGRAM WYJAZDU NA DNI KARPIA  

- MILICZ 

07.09. – 09.09.2012 

Dzień I (07.09.2012 - piątek) 

14.00 – Przyjazd do Rudy Sułowskiej – Gospodarstwo Agroturystyczne „Głowaczówka”, obiad,  
prezentacja oferty gospodarstwa. 
15.30 – 17.30 – Prezentacja oferty Spółki Akcyjnej „Stawy Milickie”. Przejazd bryczkami połączony z  
obserwacją przyrody – fotosafari na Stawach Milickich  
18.00 – Milicz/Restauracja „Parkowa” - powitanie przez gospodarzy – LGR „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy”. Prezentacja dotycząca budowania oferty turystycznej regionu na bazie produktu 
regionalnego – wprowadzenie w ideę Dni Karpia. Udział w kolacji i wydarzeniu pt. „Biesiada rybna”, 
wpisana w Program Dni Karpia 2012. Podczas kolacji prezentacja filmów o Dolinie Baryczy. 
www.parkowarestauracja.pl 
21.30 – przejazd na miejsce zakwaterowania: Hotel *** lub **** (pokoje 2-osobowe). 

Dzień II (08.09.2012 – sobota) 

8.00 – 9.00 śniadanie 
10.00 – 12.00 – Krośnice/ Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” - zwiedzanie zakładu produkcji 
bombek i ozdób szklanych, warsztaty z malowania bombek – pamiątkowy karp z Doliny Baryczy 
12.00 – 14.00 Przejazd do Niezgody trasę widokową Olszyny Niezgodzkie, spacer przyrodniczą 
ścieżką dydaktyczną „Trzy Stawy” w Niezgodzie. 
14.30 – Przyjazd do Rudy Żmigrodzkiej - gospodarstwo rybackie „Ruda Żmigrodzka” Jana Krzysztofa 
Raftowicza, korzystającym ze środków LGR i LGD. Spotkanie z gospodarzem, zwiedzanie 
gospodarstwa, prezentacja projektów związanych z rozwojem/poszerzaniem oferty (karczma rybna, 
przetwórnia- wędzarnia), dofinansowanych ze środków na wdrażanie LSROR, biesiada rybna na 
świeżym powietrzu – karp wędzony w gospodarstwie (laureat Perły, odznaczony Znakiem „Dolina 
Baryczy Poleca”) + obiad. 
17.00 – 19.00 Milicz/ udział w obchodach Święta Karpia Milickiego (organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Miliczu). Czas wolny. 
20.00 – 01.00 - uroczysta kolacja z oprawą muzyczną w miejscu zakwaterowania. 
 

Dzień III (09.09.2012 - niedziela)  

8.00 – 9.00 śniadanie, wykwaterowanie 
10.00 – 13.00 – Dolina Baryczy w pigułce: 
* zwiedzania atrakcji przyrodniczych Doliny Baryczy, infrastruktura turystyczna na stawach: Bird * 
spotkanie z liderami ptasiej wioski – Rudy Milickiej – położonej w rezerwacie ornitologicznym 
„Stawy Milickie” 
** łowisko z rekreacyjnym łowieniem ryb, degustacja ryb. 
14.00 – obiad, podsumowanie i wyjazd 
Średzina - „U Bartka” lub Milicz/ „Pałacowa” lub Cieszków/ łowisko u Państwa Stebleckich 
 
*program jest ramowy i może ulec zmianie 


