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SYLWESTER W SUDETACH 
 
 
 

Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Książ – Lubiechów – Kamienna Góra – Wałbrzych                                                              
– Szczawno-Zdrój – Świebodzice – Ruda Śląska 

 
 
 

Termin wyjazdu: 30.12.2020 – 02.01.2021                              Cena: 895 zł 
Dzień 

wyjazdu 
PROGRAM WYJAZDU 

1 dzień  
30.12.2020 

środa 

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 7.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). 
Przejazd do KSIĄŻA. Zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz największego zamku 
na Śląsku (kubatura około 150 000 m³) wznoszącego się majestatycznie na skraju 
skalnego cypla nad doliną Pełcznicy. Przejazd do LUBIECHOWA – wizyta w oazie 
ciepła i zieleni, czyli w nietuzinkowej i historycznej palmiarni Hochbergów. Przyjazd 
do miejsca zakwaterowania (KAMIENNA GÓRA, HOTEL „KROKUS” położony 
400 metrów od rynku. Obiekt dysponuje salą konferencyjną oraz kręgielnią i sauną. 
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami. Na wyposażeniu: TV oraz WiFi). Obiadokolacja 
i nocleg. 

2 dzień  
31.12.2020 
czwartek  

Śniadanie. Wyjazd do WAŁBRZYCHA. Spacer po położonym pośród malowniczych gór, 
centrum niedocenianego miasta z ładnym rynkiem oraz kilkoma ciekawymi zabytkami 
architektury świeckiej i sakralnej. Powrót do miejsca zakwaterowania w godzinach 
popołudniowych. Czas wolny na odpoczynek oraz przygotowanie się do wieczornej 
imprezy. SZAMPAŃSKA ZABAWA SYLWESTROWA do „utraty tchu”. Powitanie Nowego 
Roku w doborowym towarzystwie. Nocleg. 

3 dzień  
01.01.2021 

piątek 

Śniadanie. Możliwość uczestnictwa w Noworocznej Mszy św. Popołudniowy spacer 
po KAMIENNEJ GÓRZE – historycznym mieście (obecnie powiatowym) położonym nad 
Bobrem – sercu Kotliny Kamiennogórskiej z dużym rynkiem, oryginalnym ratuszem 
oraz dawnym Kościołem Łaski. Obiadokolacja i nocleg. 

4 dzień  
02.01.2021 

sobota 

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do SZCZAWNA-ZDROJU. Wizyta w znanym 
uzdrowisku z zabytkowym zespołem zabudowań zdrojowych z XIX wieku, wśród 
których wyróżniają się pijalnia wód, Teatr Zdrojowy i charakterystyczna hala 
spacerowa. Przejazd do ŚWIEBODZIC – krótki spacer po zabytkowym i ciekawym, 
choć mało znanym historycznym mieście położonym na skraju Książańskiego Parku 
Krajobrazowego (rynek z ratuszem, kościół farny, pozostałości obwarowań miejskich). 
Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych. 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                                                              
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 

Cena imprezy obejmuje:                                                                                                
- przejazd autokarem                                                                           
- opłaty parkingowe oraz drogowe           
- 3 noclegi w hotelu 
- 3 śniadania 
- 3 obiadokolacje 
- imprezę sylwestrową z wyżywieniem i oprawą muzyczną 
- opiekę licencjonowanego pilota 
- opiekę licencjonowanego przewodnika sudeckiego 
- ubezpieczenie NNW                                                            
- podatek VAT (23%) 

 
Cena imprezy nie obejmuje:  
     -    biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 zł) 
                                                                                                            
 

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł 
w terminie do dnia 29.09.2020 r. 

 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 


