OFERTA 5-DNIOWEJ AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
TOUR DE SUDETIA:
Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej – Sudety – Wrocław
Termin: 28 VI-2/3 VII 2018 r.
Cena wycieczki:

939,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
28 VI O godz. 6:30 wyjazd wynajętym autokarem spod dworca PKP Inowrocław. Po drodze dosiadanie uczestników w
Kruszwicy i Piotrkowie Kuj. Około godziny 13:00 przyjazd do Barda, zwiedzanie sanktuarium Madonny Bardzkiej w
tamtejszej Bazylice Mniejszej oraz podziwianie największej na Dolnym Śląsku ruchomej szopki. Następnie dojazd do
pobliskiej Polanicy-Zdroju, zaliczanej do najatrakcyjniejszych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej. Po przyjeździe zakwaterowanie
w hotelu blisko centrum, obiadokolacja i wieczorny spacer po promenadzie uzdrowiskowej i pięknym parku
zdrojowym; nocleg.
29 VI Po śniadaniu wyjazd do Kudowy-Zdroju. Na miejscu zwiedzanie: Parku i Domu Zdrojowego, Kaplica Czaszek oraz
prywatnej ruchomej szopki w Czermnej. Następnie przejazd w Góry Stołowe do pięknego rezerwatu „Błędne Skały”,
obejmującego formy skalne o bajkowych kształtach. Po południu przejazd malowniczą „Drogą 100 zakrętów” do
pobliskich Wambierzyc, wizyta w barokowej bazylice zwanej także „dolnośląską Częstochową” oraz zwiedzanie zespołu
szopek. Wieczorem powrót do Polanicy-Zdrój, obiadokolacja; nocleg.
30 VI Po śniadaniu wyjazd w zachodni rejon Masywu Śnieżnika. Po przyjeździe do Międzygórza wizyta przy Wodospadzie im.
Żeromskiego na rzece Wilczce oraz wejście na Górę Igliczną do sanktuarium Marii Śnieżnej. Po drodze na stoku
zwiedzanie „Ogrodu Bajek” – parku z rzeźbami postaci bajek z całego świata. Po zejściu do Międzygórza dalszy przejazd
malowniczą trasą przez przełęcz Puchaczówka na północną stronę Masywu Śnieżnika. Dojazd do Kletna, gdzie wejście
do Jaskini Niedźwiedziej zaliczanej do najpiękniejszych polskich jaskiń. W drodze powrotnej odwiedziny w kolejnym
uzdrowisku – Lądku-Zdroju, gdzie spacer po parku zdrojowym i wizyta w zabytkowym Domu Zdrojowym „Wojciech”.
Wieczorem powrót do Polanicy-Zdrój, obiadokolacja; nocleg.
1 VII Po śniadaniu przejazd do Złotego Stoku, gdzie zwiedzanie słynnej Kopalni Złota z przejazdem kolejką górniczą. Następnie
przejazd do położonej w Górach Sowich Srebrnej Góry, gdzie zwiedzanie największej górskiej twierdzy w Europie. Po
południu powrót do Polanicy-Zdroju. O godz. 19:00 uroczysta obiadokolacja z bogatym menu, przy muzyce DJ do
północy. Nocleg.
2 VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do stolicy regionu – Kłodzka, gdzie spacer po mieście i wizyta w
tamtejszej Twierdzy, w której m.in. przejście w ramach trasy turystycznej przez kazamaty i labirynty. Następnie
przejazd do Wrocławia, zwiedzanie Starego Miasta z katedrą na Ostrowiu Tumskim, wstęp do Panoramy Racławickiej.
Po zwiedzaniu obiad. Wieczorem seans „światło i dźwięk” na słynnej grającej fontannie w Parku Szczytnickim przy Hali
100-lecia, po czym wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Inowrocławia dnia następnego w godzinach
wczesnoporannych (po drodze możliwość wysiadania w Piotrkowie Kuj. i Kruszwicy).

Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie;
- 4 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z pełnym wyposażeniem;
- wyżywienie: 3 obiadokolacje, 4 śniadania, 1 obiadokolacja bankietowa;
1 obiad we Wrocławiu;
- opiekę pilota na całej trasie;
- ubezpieczenie NNW – SIGNAL IDUNA Polska;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- wstępy do zwiedzanych obiektów (wg programu).

- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- zalecane jest posiadanie latarek (przy zwiedzaniu Kopalni
Złota).
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