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Kotlina Kłodzka 

Książ – Kudowa – Błędne Skały – Czermna – Kłodzko – Duszniki – Wambierzyce – Złoty Stok 

 

Dzień 1: 

Zbiórka uczestników wyjazdu w ustalony miejscu we wczesnych godzinach rannych. Przejazd na 

zwiedzanie Zamku Książ w pobliżu Wałbrzycha, jednego z największych zamków w Polsce, zwanego 

Perłą Dolnego Śląska. Następnie przejazd do Kotliny Kłodzkiej, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 2: 

Po śniadaniu zwiedzanie Kudowy Zdrój – jednej z najładniejszych miejscowości zdrojowych w kraju. 

Zwiedzanie parku zdrojowego oraz pijalni wód, czas wolny. Następnie przejazd na zwiedzanie Kaplicy 

Czaszek w Czermnej. Jest to kaplica, której ściany i sklepienie wyłożono szczątkami - ludzkimi 

czaszkami i kośćmi. Znajduje się tutaj 3 tysiące czaszek, a dalsze 21 tysięcy jest w krypcie pod 

kaplicą. Kapliczka choć niewielka pozostawia niezapomniane wrażenie. Następnie zobaczymy Błędne 

Skały. Jest to nazwa niepowtarzalnego labiryntu skalnego, wyrzeźbionego w górnokredowych 

piaskowcach ciosowych przez wodę i wiatr. Tworzy on kilkusetmetrową trasę turystyczną o 

niepowtarzalnym uroku, którą zwiedzając często dosłownie przeciskamy się pomiędzy skałami 

wąskimi szczelinami. Powrót do hotelu na obiadokolację. Opcja: Możliwość wyjścia na jeden ze 

słynnych dancingów zdrojowych – na imprezę taneczną.  

 

Dzień 3: 

Śniadanie w hotelu. W programie zwiedzania mamy Kłodzko, miasto o przeszło 1000-letniej historii. 

Zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, która w czasie II Wojny Światowej pełniła funkcję obozu jenieckiego. 
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Zobaczymy również Rynek, oraz charakterystyczny gotycki Most Św. Jana, który przypomina Most 

Karola w Pradze. Następnie zwiedzanie miejscowości Duszniki Zdrój, zobaczymy stary rynek, oraz 

zabytkowy młyn papierniczy. Przejazd do „Dolnośląskiej Jerozolimy”, Sanktuarium Maryjnego w 

Wambierzycach. W programie bazylika, ruchoma szopka i Kalwaria Wambierzycka. Powrót do hotelu 

na obiadokolację. 

 

Dzień 4: 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd na zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przejście 

podziemną trasą turystyczną – Sztolnia Gertruda, „Chodnik Śmierci”, jedyny w Polsce podziemny 

wodospad. Powrót do Międzychodu w godzinach wieczornych.  

 

Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 

Termin: 04.- 07. rześnia 2018 r.  

koszt  589,00 przy 40 osobach 

          635,00 przy 30 osobach  + 90,00 – 120,00 zł koszty wstępu.  
 

Cena obejmuje: 

 Zakwaterowanie, w pokojach z łazienkami,  

 Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje,  

 Opiekę renomowanego pilota, 

 Transport autokarem (klimatyzacja, cafe bar, video), 

 ubezpieczenie KL 20 000 EUR i NNW 15 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych), 

 opłaty parkingowe i drogowe, 

 VAT-marża. 

Cena nie obejmuje: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników, 

 napojów do obiadokolacji.  

 


