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Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

Niepowtarzalne wczasy w Sudetach Środkowych

GÓRY SOWIE I KAMIENNE
Trasa: Lasocin – Dzierżoniów – Pieszyce – Zagórze Śląskie (zamek Grodno) – Świdnica – Walim – Jedlina-Zdrój – Jedlinka
– Wielka Sowa (1015 m) – Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka – schronisko Andrzejówka – zamek Radosno
– Waligóra (936 m) – Srebrna Góra (twierdza) – Ząbkowice Śląskie – Kamieniec Ząbkowicki

Termin wyjazdu: 02.07 – 08.07.2021 (7 dni)
Dzień imprezy
1 dzień
02.07.2021
piątek

Pobyt
w
Lasocinie
z
możliwością
udziału
w
bezpłatnych
wycieczkach

7 dzień
08.07.2021
czwartek

Cena: 1175 zł

Program imprezy
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd
do DZIERŻONIOWA. Spacer po mieście pełnym niebanalnych zabytków (m. in.: rynek z ratuszem,
kościół św. Jerzego, perła klasycystycznej architektury sakralnej, czyli kościół Maryi Matki Kościoła
projektowany przez Langhansa, synagoga, pozostałości obwarowań miejskich). Przyjazd do miejsca
zakwaterowania (LASOCIN, Pensjonat „Magda” położony w urokliwej i cichej dolinie u stóp Gór Sowich.
Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami. Na wyposażeniu: TV oraz WiFi). Obiadokolacja i nocleg.
W programie pobytu super-atrakcyjne wycieczki do najciekawszych miejsc w Sudetach Środkowych:
ANDRZEJÓWKA – słynące ze znakomitej kuchni, ładne, przedwojenne schronisko położone na przełęczy
Trzech Dolin u stóp najwyższego szczytu Gór Kamiennych
JEDLINA-ZDRÓJ – położone pośród gór i powoli odzyskujące przedwojenny blask niewielkie uzdrowisko
JEDLINKA – pieczołowicie odrestaurowywany i obudzony do nowego życia, ciekawy zespół pałacowy
z funkcjonującym browarem
PIESZYCE – miasto, którego najważniejszym zabytkiem jest barokowy pałac o potężnej kubaturze
SREBRNA GÓRA – miasteczko, nad którym góruje słynna twierdza srebrnogórska z XVIII wieku – jeden
z największych i najlepiej zachowanych obiektów architektury militarnej z tego
okresu w Europie Środkowej
ŚWIDNICA – jedno z najważniejszych miast Dolnego Śląska o czym świadczą zachowane zabytki, wśród
których brylują: bezcenny, wpisany na Listę UNESCO Kościół Pokoju (jeden z dwóch
zachowanych na świecie), monumentalna, gotycka katedra z niezwykle bogatym i cennym
wyposażeniem, rynek z pięknymi kamienicami oraz ratusz o dramatycznej historii
TAJEMNICZE PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA – sztolnie tajemniczej, podziemnej fabryki zbrojeniowej
budowanej przez hitlerowców w ramach zakrojonego na szeroką skalę kompleksu Riese
WALIGÓRA (936 m) – najwyższy szczyt Gór Kamiennych z charakterystycznymi zboczami
WALIM – dziś niewielka, a historycznie jedna z najstarszych miejscowości sowiogórskich z ruinami
zakładów lniarskich
WIELKA SOWA (1015 m) – najwyższy szczyt Gór Sowich z ponad 100-letnią zabytkową wieżą
ZAGÓRZE ŚLĄSKIE – miejscowość nad rzeką Bystrzycą, gdzie wznosi się malowniczo położony, jeden
z najstarszych zamków sudeckich składający się z surowego gotycko-renesansowego zamku
górnego oraz renesansowego zamku dolnego
ZAMEK RADOSNO – zagubione wśród lasów ruiny zamku z II połowy XIII wieku
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. Spacer po zabytkowym centrum
„miasta Frankensteina” (m. in.: Krzywa Wieża, kościół św. Anny, ruiny zamku, rynek z ratuszem).
Przejazd do KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO – miejscowości znanej dzięki gotyckiemu kościołowi
pocysterskiemu i barokowemu budynkowi dawnego klasztoru oraz gigantycznemu, neogotyckiemu
pałacowi z fascynującą historią. Wyjazd w kierunku Górnego 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:
przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami
opłaty drogowe oraz parkingowe
6 noclegów
6 śniadań, 6 obiadokolacji
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota
opiekę licencjonowanego przewodnika sudeckiego
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)
Koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych usług dodatkowych uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 02.04.2021 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

