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ZIEMIA KŁODZKA - SKALNE MIASTO - 4 DNI
ZIEMIA KŁODZKA - SKALNE MIASTO: KŁODZKO, PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH, DUSZNIKI
ZDRÓJ, KUDOWA-ZDRÓJ, WAMBIERZYCE, SKALNE MIASTO W CZECHACH, NACHOD
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Kłodzka. Swój
niepowtarzalny charakter Kłodzko zawdzięcza niezwykle burzliwej ponad 1000-letniej historii. Wznosząca się
na Górze Fortecznej twierdza, jedna z najciekawszych atrakcji Dolnego Śląska, należy do najcenniejszych
dzieł nowożytnej architektury obronnej w Polsce i Europie. Niezapomnianych wrażeń dostarcza wędrówka
podziemnym labiryntem korytarzy minerskich, a widok z bastionu widokowego na miasto i okolice zachwyci
każdego. Na środku rynku przetrwał XIX wieczny ratusz z renesansową wieżą oraz barokowa studnia miejska.
Pierzeje rynku zabudowane są kamienicami pochodzącymi z okresu od XVI aż do połowy XX wieku. Już w
średniowieczu przekopany został sztuczny ciek wodny zwany Młynówką, a powstałą wyspę nazwano Piasek.
Oba brzegi kanału łączy gotycki most św. Jana ozdobiony barokowymi rzeźbami. Przejazd do obiektu
hotelarskiego, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: po śniadaniu udamy się Parku Narodowego Gór Stołowych. Dla osób odwiedzających renomowane
dolnośląskie uzdrowiska Góry Stołowe są jedną z głównych atrakcji turystycznych. My też proponujemy
spacer pośród niesamowitych form skalnych na Szczelińcu lub w Błędnych Skałach. Inną atrakcją regionu są
Wambierzyce, nad którymi góruje barokowa bazylika Nawiedzenia NMP. Szczególny klimat temu miastu, jako
ośrodkowi kultu religijnego, nadaje rozległa kalwaria z licznymi kaplicami i 14 bramami mającymi nasuwać
skojarzenia z Jerozolimą. Unikatowym dziełem kultury religijnej jest kaplica czaszek w Czermnej, której
wnętrze pokrywa ok. 3 tysięcy ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich. Kudowa Zdrój to zabytkowe
uzdrowisko funkcjonujące od XVII wieku. Tak jak przed laty miejscem spotkań przebywających tu kuracjuszy
jest XIX wieczny park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych, ogrodem muzycznym. Swoją urodą zachwycają
zabytkowe budynki sanatoryjne takie jak Zameczek czy Polonia. Przejazd do obiektu hotelarskiego,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: po śniadaniu: I grupa będzie miała czas do indywidualnej dyspozycji, II grupa uda się na fakultatywną
wycieczkę (dodatkowo płatną) do Skalnego Miasta w Czechach. Niezapomniane wrażenie pozostawia spacer
pośród form skalnych zbudowanych z piaskowca, malowniczo wyrzeźbionych przez naturę. Znajdziemy tutaj
skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną roślinnością oraz górne
jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją jest spływ wieloosobowymi łodziami. Na kilka chwil zatrzymamy się w
Nachodzie. Nad tym przygranicznym miastem góruje renesansowy zamek. Pod wzgórzem zamkowym
rozciąga się Stare Miasto, gdzie możemy znaleźć takie perełki architektoniczne jak kościół św. Wawrzyńca,
budynki Teatru Miejskiego i poczty oraz nowy ratusz. Przejazd do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja,
nocleg.
4 dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzimy w Dusznikach Zdroju Muzeum Papiernictwa mieszczące
się w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym z 1605 roku. Odkryjemy też niektóre tajemnice
kamienic spacerując po rynku i okolicznych uliczkach. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach
wieczornych.
WAŻNE:

aktualne

wymagania

dotyczące

przekraczania

granicy

i

pobytu

na

terytorium

Czech

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy
Cena zawiera: przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), 3 noclegi obiekt

hotelarski na trasie wycieczki – pokoje 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka
pilota, ubezpieczenie NNW (na terenie Czech również KL), podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne, wypożyczenie systemu Tour Guide).
Opłat i wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Skalnego Miasta - 179 zł/os (bilety wstępu w trakcie
wycieczki koszt ok. 180 - 250 koron czeskich/os)
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 40 - 55 zł/os w Polsce, dodatkowo Twierdza Kłodzka ok. 25
zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.
Inne:
Dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego - bez opłat. Dopłata do pokoju 1 osobowego - wg cennika
imprezy.
Dopłata do połączeń antenowych - wg cennika zamieszczonego w rozkładzie jazdy.
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) zostanie
doliczona w procesie rezerwacji.
Uwagi:
W trakcie wyjazdu należy posiadać paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób niepełnoletnich).
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny imprezy).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2021 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
W cenie podstawowej biuro zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofertą, natomiast w cenie imprezy nie
gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta bezlaktozowa, dieta
wegańska).
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Terminy i ceny:
20.04 - 23.04.2023

1,199 zł

03.06 - 06.06.2023

1,249 zł

04.07 - 07.07.2023

1,249 zł

21.08 - 24.08.2023

1,249 zł

21.09 - 24.09.2023

1,199 zł

