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Królewski 
Zamek Bobolice

Zamek Bobolice – średniowieczna warownia Szlaku Orlich Gniazd, świadek 
burzliwej historii, a zarazem przedmiot niezwykłej metamorfozy. XIV-wiecz-
ne mury wyrastające z wapiennych skał onieśmielają swym urokiem. Dziś, po 
12 latach restauracji zamek otwiera się ponownie i przenosi do czasów rycer-
skich turniejów, bogatych biesiad i zastawionych staropolskim jadłem stołów.

Wokół zamku rozciągają się dziewicze tereny Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, kusząc odkrywaniem ich na nowo. Ten krajobraz, w który naturalnie 
wpisuje się Zamek Bobolice stanowi jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. 
Tutaj poczujesz, dotkniesz, przeżyjesz historię.
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Jurajska 
Rezydencja

Urzekną Państwa zapierające dech w piersiach tutejsze krajobrazy,  

a miejscowe tradycje oraz przyjazna atmosfera pozwolą zrealizować wszelkie 

turystyczne marzenia. Hotel Zamek Bobolice położony w samym centrum Jury,  

u stóp odrestaurowanej warowni, stanowi niezwykły punkt na mapie Polski. 

Gwarantujemy niezapomniane chwile, relaks i wypoczynek. Swoją ofertę 

przygotowaliśmy zarówno dla wielbicieli błogiego spokoju, jak i dla entuzjastów 

aktywnego wypoczynku. 

arcywygodne łóżka, telewizor, bezprzewodowy internet, telefon, sejf,  
przytulna łazienka z prysznicem.  

Dla naszych Gości hotelowych dostępna jest sauna. 

W roku 2011 Zamek Bobolice został wyróżniony 
przez Częstochowską Organizację Turystyczną certyfikatem 

„Produkt turystyczny regionu częstochowskiego”. 

WYPOSAŻENIE POKOJU:

Z dala od miejskiego zgiełku

Śniadanie w cenie pokoju.
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.

Cena pokoju  
jednoosobowego

od 250 PLN

Cena pokoju  
dwuosobowego
od 300 PLN

HOTEL ZAMEK BOBOLICE4
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Pachnące grzybami lasy i jurajskie gospodarstwa to miejsca, z których czerpiemy 
inspirację do serwowanych przez nas dań. W Restauracji Zamek Bobolice 
stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość podawanych potraw, korzystając 
z ogromnej palety lokalnych produktów i jurajskich smaków. Starannie 
skomponowane menu zaspokoi najbardziej wymagające podniebienia. Dzięki 
sprawdzonym, staropolskim recepturom oraz produktom najwyższej jakości, 

nasza kuchnia zachwyci każdego bogactwem smaku i aromatu.

Na jakie pierogi mają Państwo ochotę? U nas serwujemy kilka rodzajów. Pierogi 
z nadzieniem z kilku mięs przyrządzone według bobolickiej, sekretnej receptury 
– ich delikatny smak zachwyca i uwodzi. Proponujemy także szlacheckie pierogi 
z kapustą i grzybami, doskonałe nie tylko w Wigilię. Uraczymy Państwa również 
pierogami ruskimi z serowo-ziemniaczanym farszem oraz doskonałą potrawą 
wegetarian, czyli pierogami ze szpinakiem.

Solidny, żeliwny kociołek, płoną-
ce ognisko oraz kilka tajemnych 
składników to nieodzowne elemen-
ty największego smakołyku Jury, ja-
kim są pieczonki. Przygotowywane  
w sąsiedztwie Zamku Bobolice, w 
połączeniu z niesamowitą atmosferą 
miejsca, smakują najlepiej. Życzymy 
smacznego!

Soczyste, pełne smaku i aromatu mięso 
kaczki, rumiana skórka w połączeniu  
z sekretnymi dodatkami stanowią ide-
alną propozycję dla tych z Państwa,  
którzy chcą spróbować dania zarazem 
prostego i wykwintnego. Kaczka Bo-
boliczka serwowana jest w towarzy-
stwie winnej kapusty z pysznym żura-
winowym jabłkiem i kaszą jęczmienną. 

Zasiądź do stołu

SZLACHECKIE PIEROGI

BOBOLICKIE PIECZONKI KACZKA BOBOLICZKA

SPRÓBUJ NASZEJ KUCHNI

Garnek pieczonek
Przepyszny

Kaczka Boboliczka
Wyśmienita

Szlacheckie pierogi
Znakomite
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Jeżeli szukają Państwo wyjątkowej oprawy do organizowanego szkolenia, 
wyjazdu integracyjnego czy przyjęcia okolicznościowego, to trafili 
Państwo idealnie. Komfortowy obiekt wraz z nowoczesnym wyposażeniem  
w połączeniu z niepowtarzalną lokalizacją u podnóża Zamku Bobolice daje 

nieograniczone możliwości organizacji niezapomnianych imprez. 

Nasza sala konferencyjna jest wyposażona w sprzęt audiowizualny, który 
umożliwia prowadzenie szkoleń, pokazów multimedialnych, prezentacji  
i projekcji. W zależności od ustawienia stołów, sala może pełnić funkcje 

szkoleniowe, seminaryjne, prezentacyjne, itp. 

Sala konferencyjna umożliwia organizację wszelkiego rodzaju spotkań dla grup 
liczących do 120 osób.

SALA BIESIADNA 
I KONFERENCYJNA

ekran, flipchart, nagłośnienie, bezprzewodowy internet,  
projektor multimedialny, mikrofony.

WYPOSAŻENIE:
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Pod koniec XX wieku rodzina Laseckich podjęła się ogromnego wyzwa-
nia uratowania tego pięknego zabytku przed całkowitą zagładą. Po wielu 
latach badań naukowych i żmudnej restauracji zamek odzyskał swój daw-
ny blask. Dziś wspaniale odrestaurowaną warownią zachwycają się goście 

z całego świata, a każdy odwiedzający może podziwiać go takim, jakim 
widzieli go królowie, książęta i możne rody.

ZWIEDZANIE ZAMKU

Zamek został zbudowany w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Należał 
do systemu warowni, które broniły zachodniej granicy królestwa. Na przestrzeni 
wieków wielokrotnie zmieniali się jego właściciele, a zamek był świadkiem wielu 
historycznych wydarzeń. Najbardziej dramatyczny okazał się dla niego „potop 
szwedzki”, po którym warownia mocno ucierpiała. Gdy w 1683 roku do Bobolic 
przybył król Jan III Sobieski, udający się na odsiecz Wiedniowi, jego orszak musiał 
nocować w namiotach. 

W XIX wieku w podziemiach zamku odnaleziono skarb. Poszukiwacze skarbów 
dopełnili reszty zniszczenia. Niektórzy do dziś wierzą, że skarbu nie odkryto  
w całości, a jego główna część leży w tunelu łączącym Zamek Bobolice  
z Zamkiem Mirów.

Bilet ulgowy
Bilet normalny

Zamek Bobolice można zwiedzać codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.  
W sezonie jesienno-zimowym (od listopada do marca) zwiedzanie możliwe 
jest tylko w soboty i niedziele od 10:00 do 17:00, a w pozostałe dni zamek 

otwarty jest wyłącznie dla grup zorganizowanych (min. 20 osób po 
wcześniejszej telefonicznej rezerwacji). 

JURAJSKIE SKARBY10



Zamek po restauracji

Zamek przed restauracją
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ZAMEK MIRÓW

Zamek Mirów, podobnie jak Zamek Bobolice, powstał za czasów króla Ka-
zimierza Wielkiego. Początkowo był jedynie niewielką, kamienną strażnicą.  
Z biegiem lat był wielokrotnie przebudowywany, by z czasem rozrosnąć się do 
rozmiarów magnackiej rezydencji. Równie tragiczny, jak dla Zamku Bobolice, 
okazał się dla niego „potop szwedzki”, po którym zamek zaczął popadać w coraz 
większą ruinę.

Droga z hotelu pod Zamek Mirów to raptem półgodzinny spacer, 
który sam w sobie staje się niezwykłą atrakcją i świetną okazją do 

podziwiania piękna obu zamków. Ścieżka, którą przemierzali królowie 
wiedzie pomiędzy uroczymi skałami Grzędy Mirowsko-Bobolickiej, 

dostarczając nadzwyczajnych wrażeń.

Bliźniacza warownia Zamku Bobolice jest z nim połączona nie tylko 
malowniczym pasmem skał, ale i tragiczną legendą. Niegdyś bracia Mir i Bobol 
władali oboma zamkami. Nieszczęśliwy romans Mira z żoną Bobola zakończył 
się bratobójstwem oraz zamurowaniem pięknej księżniczki żywcem w tunelu 
łączącym oba zamki. Duch Białej Damy do dziś spogląda w stronę Mirowa  
z murów Zamku Bobolice.

JURAJSKIE SKARBY16



To raj nie tylko dla skałkowych wspinaczy. Każdego sezonu można tu spotkać 
miłośników jazdy konnej, rowerzystów czy też osoby uprawiające nordic 
walking. W zimie Grzęda staje się fantastyczną trasą m.in. dla narciarzy 
śladowych, którzy znajdują tu urozmaicone trasy oraz podziwiają wspaniałe 
widoki Jury w śnieżnej odsłonie.

GRZĘDA  
MIROWSKO-BOBOLICKA

Jedną z atrakcji Grzędy jest położona bliżej Bobolic Jaskinia Stajnia. To właśnie 
tutaj odkryto pierwsze w Polsce szczątki neandertalczyka, Bobolusa Jurajskiego. 
Trzy odnalezione w jaskini zęby są niepodważalnym dowodem na to, że człowiek 
neandertalski żył na jurajskich ziemiach. 

Pomiędzy Zamkiem Bobolice a Zamkiem Mirów rozciąga się baśniowa 
kraina skał i jaskiń. Długi skalny grzbiet najeżony białymi ścianami ostańców 
sterczących wśród skąpej, trawiastej roślinności i nielicznych karłowatych 
sosenek tworzy swoisty, piękny i niesamowity krajobraz. 
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JURAJSKA PRZYJEMNOŚĆ

menu  
biesiadne od

120 PLN/os.

Świętowanie w hucznym stylu to nasza specjalność!  
W Restauracji Zamek Bobolice każde przyjęcie zdaje się być 
prawdziwie królewską ucztą. Urodziny, imieniny czy inne 
przyjęcia okolicznościowe na zawsze pozostaną w pamięci 
każdego z gości. W tym magicznym miejscu wszelkiego rodzaju 
jubileusze zyskują niezapomnianą oprawę.

BIZNES W JURAJSKIM  
KRAJOBRAZIE

Konferencja, szkolenie firmowe czy biznesowe spotkanie, nie 
musi oznaczać przebywania wśród ścian nowoczesnego biurowca. 
W sali konferencyjnej, u podnóża jurajskiego zamku, wiedzę 
przyswaja się skuteczniej, kontakty nawiązuje zdecydowanie 
przyjemniej, a porozumienia ustala znacznie sprawniej.

KRÓLEWSKIE WESELE

menu 
weselne od

220 PLN/os.

U nas tak wyjątkowy dzień, jakim niewątpliwie jest wesele, 
na zawsze pozostaje w pamięci. W Restauracji Zamek 
Bobolice wszystkie marzenia spełniają się jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Nowożeńcy mogą poczuć się niczym 
królewska para, a orszak weselny zyskać iście malowniczy 
kształt.

od 1000 PLN

menu  
konferencyjne od
100 PLN/os.

Zaślubiny zawsze cechuje podniosła atmosfera, jednak to tutaj 
– w zamkowej kaplicy – ceremonia ta nabiera szczególnego 
charakteru. Wypowiedziane słowa przysięgi małżeńskiej splatają 
się z historią kamiennych murów obiektu. A przyjęcie weselne 
zwyczajowo organizowane po uroczystości zaślubin u podnóża 
zamku na zawsze pozostanie w pamięci gości.  

ŚLUB W ZAMKOWEJ KAPLICY

Na Państwa życzenie w zamkowej kaplicy możemy  
zorganizować także uroczystość Chrztu Świętego.

od 2000 PLN

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

UROCZYSTOŚCI18
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Solidny żeliwny kociołek, płonące ognisko oraz kilka tajemnych 
składników to nieodzowne elementy największego smakołyku 
Jury, jakim są pieczonki. Przygotowywane w sąsiedztwie 
Zamku Bobolice, w połączeniu z niesamowitą atmosferą 
miejsca, smakują najlepiej. Tutaj nie tylko zakosztujecie tego 
pysznego specjału, lecz również dowiecie się, jak przyrządzić 
go we własnym domu!

LEKCJA GOTOWANIA
BOBOLICKIE PIECZONKI

od 400 PLN
piknik

od 120 PLN/os.

od 5000 PLN
do 8 osób

SARMACKI BUFET
Nie od dziś wiadomo, że nie samym chlebem żyje człowiek. 
Koneserzy znakomitych napitków będą mogli urozmaicić 
sobie wypoczynek kosztując regionalnych czy staropolskich 
trunków. Jura od zawsze z nich słynęła, nic więc dziwnego,  
iż tutejsze pigwówki, jeżynówki czy nalewki na ziołach 
przeszły już do legendy.

od 500 PLN
do 8 osób

KUCHNIA20

PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Rozłożony na zielonej trawie koc, piknikowy koszyk pełen 
smakołyków i sielska atmosfera słonecznego dnia. Jeśli dodamy 
do tego zaciszne ustronie wśród wapiennych ostańców, otrzymamy 
przepis na idealny, jurajski piknik. Malowniczych polanek  
u podnóża ostańców jest u nas pod dostatkiem, każdy więc znajdzie 
wygodne dla siebie miejsce.

KOLACJA  
U NEANDERTALCZYKA

Pieczeń z mamuta czy potrawka z nosorożca włochatego? 
Bynajmniej! Na kolacji u wejścia do Jaskini Stajnia zagoszczą 
bardziej współczesne dania. Jej uczestnicy mogą liczyć ponadto 
na wycieczkę z pochodniami wśród skał Grzędy Mirowsko-
Bobolickiej oraz zwiedzanie groty, w której odkryto pierwszego 
w Polsce neandertalczyka – Bobolusa Jurajskiego.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.
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UCZEPIENI OSTAŃCÓW

do 5 osób 
instruktor 
stanowisko 

sprzęt
od 1000 PLN

Pokonywanie swoich słabości w drodze na szczyt, wyszukiwanie 
najlepszego podejścia i satysfakcja ze zdobytej ściany to uroki 
sportu, który na Jurze uprawiany jest najczęściej. Grzęda 
Mirowsko-Bobolicka to jedno z najpopularniejszych wśród 
wspinaczy miejsc na Jurze. Dzięki zabezpieczeniom oraz trasom 
przygotowanym we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu 
skałki Grzędy dostępne są zarówno dla profesjonalistów, jak  
i amatorów.

Jura Krakowsko-Częstochowska większości z nas kojarzy się  
z suchą, piaszczystą krainą pokrytą białymi skałami. Jednak 
to tutaj mają swe źródła dwie duże rzeki, które płynąc skrajem 
Jury, oferują doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa. 
Niesamowite wrażenia gwarantowane.

JURAJSKA RZEKA

PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI

ROWEROWA PRZEPRAWA

W naszej ofercie staramy się pokazać piękno Jury z różnej 
perspektywy, dlatego nie mogło zabraknąć w niej prawdziwej 
podróży do wnętrza Ziemi. Pragniesz otrzeć się o tajemnice 
pogrążonego w ciemności podziemnego świata Jury? Chciałbyś 
znaleźć się w miejscu, gdzie niedawno odkryto, jedyne jak dotąd  
w Polsce, szczątki prehistorycznego człowieka – neandertalczyka? 
A gdyby tak móc zjechać na linie w głąb samej Ziemi?  
Zapraszamy do fascynującej krainy jurajskich jaskiń!

Jura pełna jest zagadek i tajemnic. Niezwykle przyjemnie jest 
ją poznawać w trakcie rowerowej wędrówki. Łącząc jedno  
z drugim, możemy nie tylko odkryć sekrety i uroki tej krainy, ale  
i wziąć udział w pasjonującej grze terenowej przygotowanej przez 
wykwalifikowanych przewodników. Propozycja skierowana 
jest przede wszystkim dla większych grup, jednak rower – jako 
środek zwiedzania Jury – polecamy każdemu turyście.

do 5 osób
instruktorzy

szkolenie
sprzęt

od 2200 PLN 

do 6 osób
kajaki 

transport
od 700 PLN

na Państwa  
życzenie 

organizujemy  
rowery

przewodnik  
jurajski

od 600 PLN

EKSPLORACJA22

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.
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TURNIEJ NA ORIETACJĘ

do 6 osób  
przewodnik 

mapa
od 600 PLN

Orientowanie się w nieznanym terenie za pomocą mapy to 
emocjonująca przygoda, w której mogą wziąć udział nie 
tylko wytrawni turyści. Pod opieką przewodnika zgłębisz 
tajniki czytania mapy, posługiwania się kompasem, orientacji  
w urokliwym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Program realizowany jest w formie wędrówki  i terenowej 
zabawy, rozwija samodzielność oraz inwencję, która  
z pewnością zaowocuje w niejednej życiowej sytuacji.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach 
rękodzieła artystycznego, które rozwijają wyobraźnię, uczą 
koncentracji i umożliwiają poznanie bardzo starej tradycji 
przetwarzania wełny. Pod okiem instruktorki możesz 
własnoręcznie wykonać niepowtarzalne pamiątki jurajskie  
i zabrać je do domu. Tę atrakcję szczególnie polecamy naszym 
najmłodszym gościom.

MAGIA RĘKODZIEŁA

KRÓLEWSKI NORDIC WALKING
Jurę można zwiedzać na rowerze, z grzbietu konia, motocyklem, 
a nawet z przestworzy. Nic jednak nie zastąpi przemierzania 
tej krainy na własnych nogach. Marsz z kijkami nie jest 
jednak zwykłym spacerem. Nordic walking to dyscyplina, 
która w idealny sposób łączy wysiłkową aktywność fizyczną  
z elementami turystyki krajoznawczej.

do 8 osób 
instruktor
szkolenie

kijki
od 250 PLN 

Balonowa eskapada wzdłuż Grzędy Mirowsko-Bobolickiej 
gwarantuje niezapomniane wrażenia i zdecydowanie nie jest 
zwykłym bujaniem w obłokach. Dopiero z lotu ptaka można 
dojrzeć pełne piękno Jury ze wszystkimi jej wyniosłymi 
ostańcami, wąwozami, rzeczkami i stawami, pełnymi 
zwierzyny lasami, które są w stanie zachwycić każdego.

LOT BALONEM

do 4 osób
od 3500 PLN

do 5 osób
instruktor
materiały 

od 500 PLN 

SPORT I ZABAWY24

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.
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NARTY BEZ ŚNIEGU
Aby pobiegać na nartach nie potrzebujesz wcale zimowej aury. 

Możesz wybrać nartorolki i jeździć tam, gdzie tylko chcesz! 

Przełajowa jazda na terenowych rolkach umożliwia w pełni 

cieszenie się jurajskim krajobrazem i zapewnia takie emocje jak 

jazda na nartach. 

KULIG / BRYCZKI
W naszej bogatej ofercie nie mogło zabraknąć nawiązania do 

wielowiekowej, polskiej tradycji organizowania kuligów.  

W dawnej Polsce była to jedna z ulubionych, zimowych zabaw 

szlachty. Dzisiaj oferujemy kulig wśród urokliwych skał  

i ostańców pomiędzy dwoma średniowiecznymi zamkami. 

A kiedy śnieg już stopnieje równie dużo emocji i zachwytu 

dostarczy Państwu przejażdżka zaprzężoną w konie bryczką.

do 4 osób 
od 500 PLN

Z bryczkami i kuligiem świetnie łączą się nasze inne  
atrakcje: Bobolickie Pieczonki oraz Sarmacki Bufet.  

Poczuj atmosferę przeszłości!

na Państwa życzenie 
organizujemy sprzęt

do 5 osób 
instruktor
szkolenie

od 200 PLN

do 5 osób 
trener

szkolenie
od 600 PLN

rolki terenowe
kijki, kask 

od 50 PLN

+

SPORT I REKREACJA26

KRÓLOWIE ŚNIEGU
Zasypane śniegiem skały i wyłaniające się z wszechobecnej 

bieli sylwetki zamków to widoki, na jakie mogą liczyć wszyscy 

odwiedzający Jurę zimową porą. Łącząca Zamki Mirów  

i Bobolice skalna grzęda zamienia się wtedy w fantastyczną trasę 

dla narciarzy biegowych, którzy mogą podziwiać wspaniałe 

krajobrazy Jury w śnieżnej szacie.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.
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Być na zamku i nie dotknąć miecza to jak pójść na wojnę  
i nie powąchać prochu. U nas dowiecie się Państwo czym 
różnią się cięcia szablą od pchnięć średniowiecznym mieczem.  
Zajęcia tej unikalnej lekcji fechtunku zawsze prowadzone są  
z mistrzem posługiwania się bronią białą o zręczności godnej  
Zawiszy Czarnego.

NADWORNY FECHTUNEK

WARSZTATY RYCERSKIE
Pod murami średniowiecznego zamku wystarczy jedynie 
przymknąć oczy, by myślami przenieść się w dawne czasy. Jest 
to jeszcze łatwiejsze, gdy możemy przebrać się w historyczny 
strój, spróbować dawnej kuchni czy też usłyszeć dźwięki 
historycznej muzyki. W pokazie przygotowanym przez 
profesjonalną drużynę rycerską może wziąć udział każdy. 

instruktor
szkolenie

ubiór 
sprzęt

od 900 PLN

od 2000 PLN

Pokaz instrumentów, naczyń i strojów z epoki, strzelanie  
z łuku, kręcenie worem i wiele innych atrakcji.

HISTORIA I MAGIA28

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.

Poznaj świat magii i iluzji! Daj się uwieść i przenieść  
w krainę czarów! Wyobraź sobie, że niezwykłe rzeczy dzieją 
się na twoich dłoniach, a Twoje zmysły odbierają nowe bodźce.  
Iluzja i magia dzieją się tuż przed Twoim nosem, przenosząc 
Cię na wyższy poziom percepcji. Jesteś zainteresowany czystą, 
przyjemną dla oka zabawą? A może masz ochotę zgłębić 
tajemnice umysłu? Niezależnie od Twojego wyboru sprawimy, 
że wieczór będzie pełen uśmiechu, zaskoczenia i wspaniałych 
przeżyć. Przede wszystkim zaś to fantastyczna rozrywka  
i odskocznia od codzienności.

POKAZ MAGII

od 1700 PLN
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CO TAKŻE WARTO ZOBACZYĆ?30

Sanktuarium w Leśniowie

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

Ruiny zamku w OlsztynieJasna Góra



Huta Szkła ZawiercieRuchoma szopka w Olsztynie

31
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Chasydzi w Lelowie

Złoty Potok

Jarmark w Żarkach



JAK DO NAS DOJECHAĆ?

Częstochowa
Kraków
Katowice
Kielce 
Warszawa

40 km
90 km
60 km
100 km
260 km

(45 min.)
(1 godz. 20 min.)
(55 min.)
(1 godz. 30 min.)
(3 godz.)

ODLEGŁOŚCI 

Rudniki/Częstochowa
Balice/Kraków
Pyrzowice/Katowice
Masłów/Kielce
Okęcie/Warszawa

40 km
85 km
40 km
120 km
250 km

(40 min.)
(1 godz. 10 min.)
(30 min.)
(1 godz. 20 min.)
(3 godz.)

LOTNISKA

Hotel Zamek Bobolice
42-320 Niegowa

Jura Krakowsko - Częstochowska
+48 34 328 8 002

www.hotelzamekbobolice.pl
rezerwacja@hotelzamekbobolice.pl

Współrzędne GPS:
50.611524 N, 19.492664 E

50o  36.6914’ N, 19o  29.5599’ E


