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KOTLINA KŁODZKA – SKALNE MIASTO 

 

Program ramowy: 

I dzień 

Przejazd do Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie z przewodnikiem - Rynek - drugi po 

Krakowie największy rynek w Polsce, Ratusz - późnogotycki budynek na wrocławskim Rynku, 

jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, zarazem jeden z głównych 

zabytków architektonicznych Wrocławia, barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Ogród Japoński, Ostrów Tumski i Katedra Św. Jana Chrzciciela – najstarsza dzielnica 

Wrocławia stanowiąca siedzibę pierwszych Piastów Śląskich, ew. Panorama Racławicka 

płatna dodatkowo 18 zł, przyjazd na obiadokolację i nocleg. 

 

II dzień 

Śniadanie, (pobranie suchego prowiantu), wycieczka z przewodnikiem po Ziemi 

Kłodzkiej, przejazd do Kłodzka – zwiedzanie owianej aurą tajemniczości Twierdzy Kłodzko, 

która gromadzi wiele historycznych wydarzeń z minionych epok oraz różnych legend i 

opowieści, przejście podziemną trasą turystyczną. W podziemnych labiryntach przez cały rok 

panuje stała temperatura 6-8°C. Duszniki Zdrój – Park Zdrojowy, powrót na obiadokolację 

i nocleg. 

 

III dzień 

 Po śniadaniu (pobranie suchego prowiantu), wyjazd do Skalnego Miasta, Rezerwatu 

Przyrody w Czechach - wędrówka olbrzymim labiryntem korytarzy skalnych, pomiędzy 

przeróżnymi formami o fantastycznych kształtach przedmiotów, ludzi i zwierząt, spacer 

łodzią po jeziorze długości 300 m. ZOO Safari – jeden z największych europejskich ogrodów. 

Świat dzikiej Afryki można obserwować w czasie przejażdżki safaribusami. Oprócz zwierząt 

na wolnych wybiegach można podziwiać kolekcję zwierząt nocnych, akwaria z rybami z raf 

koralowych, ptaszarnię oraz życie gadów prehistorycznych, przedstawione w galerii 

malarstwa, powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

 

IV dzień 

Śniadanie, (pobranie suchego prowiantu), wycieczka z przewodnikiem po Ziemi 

Kłodzkiej – wejście na Szczeliniec Wielki do rezerwatu form skalnych, Wambierzyce, 

Kaplica Czaszek w Czermnej, Kudowa Zdrój – Park Zdrojowy, obiadokolacja i nocleg. 
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V dzień 

 Po śniadaniu przejazd do Złotego Stoku, zwiedzanie Kopalni Złota 

ok. godz. 14.00 obiad. Powrót ok. godz. 20.00. 

 

 

Świadczenia : 

Cena od 595 zł (kalkulacja dla 42-45 ucz.) obejmuje:  

 przejazd autokarem 

 cztery noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 

 wyżywienie wg programu 

 przewodników 

 wstępy – Ogród Japoński, Twierdza Kłodzko, Skalne Miasto, Szczeliniec Wielki, Kaplica 

Czaszek, Kopalnia Złota 

 opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie KL + NNW (konieczna lista uczestników). 

 

 

 


