OFERTA 6-DNIOWEJ AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
Zamek Książ – Kotlina Jeleniogórska
– Karkonosze Polskie i Czeskie
Termin: 22-27 VI 2021 r.
Cena wycieczki:

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

Program wycieczki:
22 VI Rano indywidualny dojazd do Wrocławia Gł. pociągami z różnych kierunków. O godz. 10:30 zbiórka
i wyjazd autokarem podstawionym na stacji paliw przy ul. Suchej 15 (na tyłach gmachu dyrekcji
kolei) w kierunku Sudetów. Około godziny 12:00 przyjazd do słynnego zamku Książ w Wałbrzychu –
zwiedzanie zamku wraz z pobliską Palmiarnią Lubiechowską. Późnym popołudniem przyjazd do
Szklarskiej Poręby – jednego z najpopularniejszych kurortów Karkonoszy. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, po której wieczorny spacer po mieście O godz. 21:00
ognisko powitalne przy gitarze pilota; nocleg.
23 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem na objazdówkę po Kotlinie Jeleniogórskiej i okolicach. Przed
południem wejście na górę Chojnik (627 m n.p.m.) – zwiedzanie tamtejszego gotyckiego zamku z
piękną panoramą Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Następnie przejazd do Jeleniej Góry, skąd
przejście piesze malowniczym szlakiem turystycznym przez Borowy Jar, objęty Parkiem
Krajobrazowy Doliny Bobru. Po drodze wizyta w malowniczym gościńcu „Perła Zachodu”,
zbudowanym nad wysokim urwiskiem skalnym. Dalej dojście do Siedlęcina, gdzie zwiedzanie
gotyckiej książęcej wieży mieszkalnej z XIV w. Następnie przejazd do Pilchowic, wizyta na
potężnej, drugiej co do wielkości w Polsce, zaporze wodnej oraz podziemna niespodzianka
kolejowa 😊. Wieczorem powrót do hotelu – obiadokolacja; nocleg.
24 VI Po śniadaniu wyjście na pieszą wędrówkę po Karkonoskim Parku Narodowym rejonu Szklarskiej
Poręby, trasą: dolina rzeki Kamiennej, Krucze Skały, Wodospad Kamieńczyka, Hala Szrenicka,
Szrenica, Łabski Szczyt (możliwość skrócenia trasy). Po południu zejście do miasta, po czym powrót
do hotelu – obiadokolacja; nocleg.
25 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem do Karpacza. Na miejscu przejście malowniczą trasą górską: Zapora
Łomnicy – Biały Jar – kocioł Białego Jaru – schroniska: „Strzecha Akademicka” i „Samotnia” nad
Małym Stawem Karkonoskim. Na końcu trasy zwiedzanie zabytkowej norweskiej świątyni Wang –
drewnianego kościółka Wikingów w Karpaczu Górnym. Wieczorem powrót do Szklarskiej Poręby –
obiadokolacja; nocleg.
26 VI Po śniadaniu wyjazd z hotelu autokarem na czeską stronę Karkonoszy przez Przełęcz Szklarską i
Harrachov. Przejazd malowniczą doliną rzeki Izery. W miejscowości uzdrowiskowej Janské Lázně
wizyta w tamtejszym kompleksie panoramicznym „Ścieżka w koronach drzew” – jednej z 8 tego
typu nowych atrakcji turystycznych Europy. Po południu przyjazd do kurortu górskiego Pec pod
Snežką, skąd wjazd i zjazd koleją linową gondolową na najwyższy szczyt Sudetów – Śnieżkę (1602
m n.p.m.). Wieczorem powrót do Szklarskiej Poręby. O godz. 20:00 uroczysta obiadokolacja z
bogatym menu, przy muzyce DJ do późnych godzin nocnych. Nocleg.

27 VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i około godz. 10:30 wyjazd autokarem w drogę powrotną
do Wrocławia. Po drodze wizyta nad wodospadem Szklarki i wyjazd w dalszą drogę. Do godziny
14:00 przyjazd na dworzec Wrocław Gł., skąd indywidualny wyjazd uczestników pociągami w
kierunku swoich miejsc zamieszkania.

Cena zawiera:
Uwagi:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie z/do kalkulacja
ceny
została
dokonana
Wrocławia;
dla 45 uczestników (przy mniejszej ilości osób
- 5 noclegów w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z pełnym
cena wycieczki może wzrosnąć);
wyposażeniem;
- należy posiadać 700,- Kć/os. na wstęp
- wyżywienie: 4 obiadokolacje, 5 śniadań, 1 obiadokolacja
na „Ścieżkę w koronach drzew” oraz kolej
bankietowa z obsługą DJ, przekąski do ogniska;
gondolową na śnieżkę (możliwość dogodnego
- opiekę pilota na całej trasie;
zakupienia waluty w Szklarskiej Porębie lub na
- ubezpieczenie NNW oraz za granicą KL – SIGNAL IDUNA
granicy).
Polska;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- wstępy do zwiedzanych obiektów w PL (wg programu).
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