
ZŁOTA POLSKA JESIEŃ 
NA ZIEMI KŁODZKIEJ 

Terminy wyjazdów: 04.10 – 10.10.2022 (7 dni)                                         Cena: 1295 zł
                               14.10 – 20.10.2022 (7 dni)                                         Cena: 1295 zł

Dzień imprezy Program imprezy
1 dzień Wyjazd  z  miejsca  zbiórki  o  godzinie  6.00  (Ruda  Śląska  –  Godula,  ul.  Podlas  36).  Przejazd

do  KŁODZKA –  jednego z  najpiękniejszych miast  Polski,  którego historia  sięga X wieku,  a  zabytki
zadziwiają oryginalnością rozwiązań i stanem zachowania (m. in.: potężna twierdza, rynek z ratuszem,
kolumną  maryjną  i  ciekawymi  kamienicami,  przebogaty  kościół  farny,  gotycki  most  z  XIV  wieku).
Przyjazd do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.

Pobyt
w 

Bystrzycy
Kłodzkiej

z
możliwością

udziału
w  bezpłatnych
wycieczkach

W  programie  pobytu  super-atrakcyjne  WYCIECZKI  BEZ  DODATKOWEJ  OPŁATY
do najciekawszych miejsc Ziemi Kłodzkiej:
BŁĘDNE SKAŁY – niepowtarzalne   skalne   miasto   na   terenie   Gór   Stołowych   słynące   ze  szlaku
                              turystycznego  prowadzącego  wąskimi  i  ciasnymi  szczelinami  pomiędzy skalnymi
                              blokami o fantastycznych kształtach wywołujących liczne skojarzenia  
BYSTRZYCA KŁODZKA – średniowieczne  miasto  z  rynkiem  z  okazałym ratuszem  i  statuą maryjną,
                             zachowanymi fortyfikacjami miejskimi oraz oryginalnym Muzeum Filumenistycznym
CZERMNA – największa   i   najstarsza   wieś   tzw.   zakątka   czeskiego   (obecnie   dzielnica   Kudowy)
                     z unikatową i dla niektórych makabryczną Kaplicą Czaszek  
DOLINA DZIKIEJ ORLICY – charakterystyczna, wysoko położona, piękna dolina górskiej rzeki
DUSZNIKI-ZDRÓJ – zaskakujący  kurort,  który  dzieli  się  na  dwie  części:  uzdrowiskową z dworkiem
                      Chopina i pijalnią wód oraz średniowieczną z niewielkim rynkiem, oryginalnym kościołem
                      parafialnym i fenomenalnym budynkiem starej Papierni z początku XVII wieku
GORZANÓW – obecnie   odrestaurowywany   renesansowo-barokowy   zespół   pałacowy  Herbersteinów
            w wiosce, która na przełomie XIX i XX wieku dzierżyła miano najpiękniejszej wsi Ziemi Kłodzkiej
KUDOWA-ZDRÓJ – starannie  zadbane  uzdrowisko  ze  słynnymi  wodami mineralnymi oraz rozległym,
                                zabytkowym parkiem zdrojowym
MIĘDZYGÓRZE – związana  z  księżną Marianną popularna miejscowość z niezwykłej urody, drewnianą
                             zabudową w stylu szwajcarskim
KRALIKY (CZECHY) – malownicze   miasteczko   tuż  przy  granicy  z  Polską,  którego  najważniejszym 
                                zabytkiem jest kompleks klasztorno – pielgrzymkowy znany jako Góra Matki Bożej;
                                czas wolny w centrum miasta – możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów
POLANICA-ZDRÓJ – najmłodszy, ale uznawany za najpiękniejszy kurort na Ziemi Kłodzkiej
PSTRĄŻNA – dawniej   samodzielna   wieś,  a  dziś  dzielnica  Kudowy  z  niewielkim  skansenem,  który
                      uważany jest za najładniej położony w Polsce
TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM – ścisły rezerwat florystyczny chroniący unikatowy zespół roślinności 
                                                        na dwóch torfowiskach, przez który przebiega ścieżka dydaktyczna
WODOSPAD WILCZKI – malowniczy, a jednocześnie najwyższy wodospad Ziemi Kłodzkiej

7 dzień Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Górnego Śląska. Przejazd do KLETNA – popularnego
letniska  z  przebogatym życiem  podziemnym.  Przyjazd  do  LĄDKA-ZDROJU.  Spacer  po  nietypowym
i najstarszym uzdrowisku Ziemi Kłodzkiej (m. in.: historyczne centrum z zabytkowym rynkiem, część
zdrojowa z ładnym parkiem i  charakterystycznym zakładem przyrodoleczniczym „Wojciech”).  Wyjazd
w kierunku Śląska. Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.  

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

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

Cena imprezy obejmuje:      Cena imprezy nie obejmuje:
- przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami       -    biletów  wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłaty drogowe oraz parkingowe                   -    usług dodatkowych                          
- 6 noclegów (pokoje 2 i 3-osobowe)                                                                                                                     
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji                                                               
- opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta
- opiekę przewodnika sudeckiego w trakcie wycieczek
- opłatę klimatyczną
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
- ubezpieczenie NNW 
- podatek VAT (23 %)

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych należy przygotować ok. 80 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 04.07.2022 r. 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


