Wycieczka na Szlakiem Dolnośląskich Atrakcji 2019
SZLAKIEM DOLNOŚLĄSKICH ATRAKCJI - wycieczka 3 dniowa.
Wałbrzych, Wambierzyca, Kudowa Zdrój, Czermniej, Kłodzko, Złoty Stok,
Kletno, Jaskinia Niedźwiedzia, Paczków, Moszna.
Program
1. DZIEŃ – WYJAZD Z MIEJSCOWOŚCI: Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko- Biała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy,
Katowice, Gliwice (wg rozkładu jazdy na str. 6). Przyjazd do miejscowości
WAŁBRZYCH, zwiedzanie ZAMKU KSIĄŻ (35 PLN) – jednego z trzech
największych zamków w Polsce. Wizyta w WAMBIERZYCACH, miasta
zwanego „ŚLĄSKĄ JEROZOLIMĄ”, m.in.: barokowa BAZYLIKA
NAWIEDZENIA NMP (3 PLN) ze słynną RUCHOMĄ SZOPKĄ (8 PLN).
Przejazd do miejscowości KUDOWA ZDRÓJ, spacer po uzdrowisku m.in.:
PARK ZDROJOWY,
czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ – Śniadanie, przejazd do CZERMNEJ, zwiedzanie KAPLICY
CZASZEK (8 PLN) będącej pomnikiem ofiar wojen i epidemii. Przejazd do
KŁODZKA – serca Kotliny Kłodzkiej, zwiedzanie m.in.: warowna
TWIERDZA KŁODZKA (18 PLN), spacer na WYSPĘ PIASEK przez
barokowy MOST ŚW. JANA, zbudowany na wzór praskiego Mostu Karola,
czas wolny. Krótki spacer po LABIRYNCIE SKLANYM „BŁĘDNE SKAŁY”
(10 PLN), podziwianie form skalnych. Przejazd do ZŁOTEGO STOKU,
zwiedzanie KOPALNI ZŁOTA (19 PLN), czas wolny. Powrót do hotelu,
obiadokolacja,nocleg.
3. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do
miejscowości KLETNO, zwiedzanie JASKINI NIEDŹWIEDZIA (25 PLN) –
jednej z ciekawszych jaskiń w Polsce pod względem szaty naciekowej.
Następnie przejazd do miejscowości PACZKÓW, zwiedzanie m.in.: DOM
KATA, symbol miasta owiany mroczna legendą, WIEŻE BRAMNE,
RATUSZ z zabytkowym mechanizmem zegarowym, mury obronne z XVI
w, czas wolny. Przejazd do MOSZNEJ, zwiedzanie ZAMKU MOSZNA (16
PLN), zabytkowej rezydencji z okresu XVII w. Wyjazd w kierunku BielskaBiałej, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.
Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą wygodne obuwie.
Cena zawiera
■ przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
■ 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w Kudowie Zdroju (pokoje 2-, 3os. z łazienkami)
■ 2 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji płatne we własnym
zakresie
■ opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
■ ubezpieczenie NNW
Cena nie zawiera

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Podane w programie ceny są orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć
ok. 142 PLN.

