PERŁY KOTLINY KŁODZKIEJ
Termin: 11-06-2020 / 14-06-2020 (4 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
.
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy i przeejazd do Koltiny Kłodzkiej (ok. 400 km)

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
●
●
●
●
●
●

historyczne centrum miasta z ratuszm miejskim
kościół parafialny pw. św. Anny z XIV w.
średniowieczna krzywa wieża.
szesnastowiczny zespół klasztorny dominikanów,
zamek ząbkowicki i średniowieczne mury obronne z basztą Gołębią,
dawny dwór opatów henrykowskich w Ząbkowicach Śląskich1

BARDO ŚLASKIE
●
●
●

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z zabudowaniami pocysterskiego klasztoru,
Muzeum sztuki sakralnej
gotycki kamienny most na Nysie Kłodzkiej z XV w.

ok. 18.00 obiadokolacja
zakwaterowanie

Dzień II
ok. godz. 8.00 sniadanie
BŁEDNE SKAŁY
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●

rezerwat przyrody obejmujący zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 - 11 m,
wytworzonymi wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego. Błędne Skały to labirynt szczelin i
zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości.

WAMBIERZYCE
●

największy ośrodek kultu Maryjnego na całym Dolnym Śląsku. Początki sanktuarium sięgają aż XII
wieku. W skład sanktualriu wchodzą m.in Bazylika powstała w wyniku narodzenia się w
średniowieczu kultu Matki Boskiej Wambierzyckiej, związanego z XIV-wieczną cudowną figurką
oraz unikatowa kalwaria skłądająca się z 79 kaplic.

DROGA STU ZAKRĘTÓW
●

dorga o szczególnych walorach widokowych, z wieloma zakrętami, jedyna taka w Kotlinie
Kłodzkiej. Prowadząc przez szczytowe partie Gór Stołowych, wspina się zboczami z Radkowa do
Kudowy-Zdroju. To 36 km emocji z zakrętami, przepaściami i pięknymi widokami. Kręte labirynty,
mosty i bramy skalne, a także fantastyczne formy przypominające ludzi, zwierzęta, gigantyczne
grzyby i maczugi - Góry Stołowe potrafią zaskoczyć.

CZERMNA
●

Kaplica Czasek wybudowana w roku 1776 przez czeskiego księdza Wacława Tomaszka, który przez
40 lat był proboszczem tej parafii. Cała kaplica wyłożona jest około trzydziestoma tysiącami
czaszek zworzonych tu z okolicznych terenów

KUDOWA-ZDRÓJ

●

spacer po uzdrowisku, w tym m.in. odrestaurowany park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych
(m.in. wody arsenowe) oraz zabytkową zabudową uzdrowiska

18.00 obiadokolacja, nocleg

Dzień III
ok. godz. 8.00 śniadanie
KŁODZKO

●

●

●

●

Podziemna Trasa Turystyczna im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kłodzku – udostępniona do
zwiedzania część podziemi, położonych pod kłodzką starówką.
Twierdza Kłodzko – dobrze zachowana, duża twierdza w Kłodzku będąca systemem obronnym z
okresu XVII i XVIII wieku.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, prezentująca wielonarodową spuściznę kulturową regionu,
znajdująca się w konwikcie jezuicki,
Stare Miasto i Most Karola
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BYSTRZYCA KŁODZKA

●

●
●

Muzeum Filumenistyczne, posiadające bogate zbiory różnyc h przedmiotów do niecenia ognia, w
tym m.in. zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne oraz chemiczne, a także krzesiwa
metalowe i skałkowe oraz starożytne lampy oliwne oraz zbiory opakowań zapałek i etykiet
zapałczanych. Jest to jedyne w Polsce muzeum tego typu i nielicznych na świecie.
Stare Miasto,
średniowioeczne kamienne mury miejskie, zachowane niemal w całości, z trzema wieżami, otaczają
malowniczo stare miasto oraz Bramą Wodnąi Basztą Rycerską

MIĘDZYGÓRZE
●

●
●

spacer po poniemieckim kurorcie z charakterystyczną zabudowa z domami drewnianymi w stylu
tyrolskim z pięknymi rzeźbieniami, okazałym drewniano-murowanym senatroium „Gigant”,
pensjonatem „Alpejski Dwór” i innymi
drewniany kościół z XVIII wieku - jeden z czterech zachowanych na Ziemii Kłodzkiej
Wodospad Wilczki bedący jednym z najpiękniejszych wodospadów w Polsce. Potok opada prawie
pionowo do kotła otoczonego pionowymi skałami.

POLANICA ZDRÓJ

●

park Zdrojowy z teatrem zdrojowym z 1925 roku, dom zdrojowy – pijalnia wód mineralnych w stylu
secesyjno-klasycystycznym z halą spacerową

obiadokolacja, nocleg

Dzień IV
LADEK ZDRÓJ

●

●
●

zespół budynków zdrojowych w parku zdrojowym, w tym pijalnia wód mineralnych, z 1842 r.,
muszla koncertowa, wieża zegarowa, z XIX w.,
zakład przyrodoleczniczy „Jerzy”
dawny pręgierz

ZŁOTY STOK

●

Kopalnia Złota
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Przejazd przez Opole w kierunku Warszawy
Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21/22.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: KOTLINA KŁODZKA 640 + nazwiska uczestników
Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
.

PROMOCJA! UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI za 1 zł!
Do wycieczek zakupionych do dnia 30 grudnia 2019 roku uczestnicy otrzymują ubezieczenie
kosztów rezygnacji z imprezy w cenie 1 zł.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy do końca roku 2019 oraz podanie danych
niezbędnych do ubezpieczenia (Imiona, nazwiska, PESEL) oraz wpłata zaliczki 110 zł od osoby.
Dopłata do 100% ceny wycieczki musi nastąpić 30 dni przed wyjazdem.

Koszt Uczestnictwa:
990.00 zł zwykły / normalna ;

895.00 zł dla seniora / stały klientów ;

745.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 240 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
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możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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