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Termin: Boże Ciało 2021,  (lub inny uzgodniony termin) 
Ramowy program wycieczki: 

1 dzieo: 
Wyjazd z umówionego miejsca (godzina i miejsce do ustalenia). Przejazd do Jeleniej Góry. 

Malownicze położenie miasta doceni każdy, kto chod raz zobaczy panoramę Starego Miasta na tle 
Karkonoszy. W centralnym punkcie rynku, wznosi się gmach ratusza, a cały plac otoczony jest 

barokowymi kamieniczkami z podcieniami świadczącymi o handlowej funkcji tego miejsca. Tuż przy 
gmachu ratusza znajduje się fontanna z rzeźbą Neptuna. W gotyckiej świątyni poświęconej patronom 
miasta, świętym Erazmowi i Pankracemu, dominuje renesansowe i barokowe wyposażenie wnętrza. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 dzieo: 

Śniadanie. W tym dniu proponujemy wycieczkę górską szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego 
(do wyboru). Wodospad Kamieoczyka jest najwyższym wodospadem w polskich Karkonoszach, a 
jego urok i baśniowy klimat docenił Andrew Adamson reżyser brytyjskiej produkcji „Opowieści z 

Narnii: Książę Kaspian”. Niezapomniane wrażenie pozostawia również spacer wąwozem Szklarki, w 
którego środkowej części znajduje się wodospad Szklarki, spadający w dół kaskadą zwężającą się u 

dołu i skręcającą spiralnie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
3 dzieo: 

Po śniadaniu pojedziemy do maleokiej osady Sucha, gdzie na szczycie granitowego wzgórza w XIII 
wieku zbudowany został zamek obronny. Dzięki przebudowie na początku XX w. zamek Czocha stał 

się jednym z najpiękniejszych zabytków Dolnego Śląska. Odwiedzimy też Szklarską Porębę nazywaną 
miastem Ducha Gór, którego metalowa postad stoi w centrum miasta, na Skwerze Radiowej Trójki. 
Natomiast miasto można poznad wędrując Magicznym Szlakiem Ducha Gór. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. 
4 dzieo: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Udamy się do Karpacza. Najbardziej znanym kościołem miasta 
jest świątynia Wang – unikatowy zabytek skandynawskiej architektury sakralnej z XII w. Inną 

unikatową atrakcją jest Muzeum Zabawek z kolekcją zabawek z całego świata. Na zakooczenie 
odwiedzimy Kowary. Wizyta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska pozwoli nam zobaczyd 
bogactwo architektury regionu w miniaturze. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach 

wieczornych/nocnych. 
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CENA: 695 PLN/OS.  DLA 45 OSÓB PŁATNYCH (WYJAZDY KRAKÓW, KATOWICE, RZESZÓW I 
OKOLICE) 
CENA: 710 PLN/OS.  DLA 45 OSÓB PŁATNYCH (WYJAZD WARSZAWA I OKOLICE) 
 
Cena zawiera:  

 przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi, 

 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu hotelarski - pokoje 2, 3 os. z łazienkami,  

 3 obiadokolacje, 3 śniadania,  

 opieka pilota, ubezpieczenie NNW. 
 
Cena nie zawiera:  
bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne, przewodnicy muzealni, opłaty lokalne, 
wypożyczenie systemu Tour Guide, 
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 65 zł/os. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


