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Kotlina Kłodzka – zielona szkoła
z wyjazdem do Czech – 6 dni
1dzień:

2 dzień:

3 dzień:

4 dzień:

5 dzień:

6 dzień:

Cena :

Zbiórka uczestników, uczestników następnie przejazd przez
Polskę w Kotlinę Kłodzką. Po trasie odwiedzamy Wrocław piękny zabytkowy rynek z ratuszem. Przyjazd do ośrodka w
Kotlinie Kłodzkiej. Zakwaterowanie.
Poznajemy Kotlinę Kłodzką.
Wędrówka przez Błędne Skały - szlakiem turystycznym Skalne Czasze, Okręt, Kurza Stopka, Park Narodowy Gór
Stołowych. W godzinach popołudniowych pobyt w wodnym
Parku w Kudowie Zdrój. Uzdrowiska Kudowa, Park Zdrojowy
z Pijalnią wód.
Wycieczka do Czech do Adarspach.
Skalne miasto, gdzie każdy skalny olbrzym ma romantyczną lub humorystyczną
nazwę. Droga jest urozmaicona skalnymi oknami, wodospadami i mostami.
Ukoronowaniem wędrówki jest krótka wycieczka łodzią po niewielkim jeziorku.
W tym dniu jedziemy również na prawdziwe afrykańskie Safari w Dwór Kralowe.
Na szlaku uzdrowisk Kłodzkich
Kudowa Zdrój - Polanica Zdrój - Międzygórze.
W Międzygórzu podziwiamy wodospad Wilczki a następnie
wędrujemy na Igliczną, gdzie znajduje się kościół Maria
Śnieżna – Muzeum Papieża. Po trasie uroczy Ogród Bajek niewielki zabytek, w którym leśnik Izydor Kriesten
zgromadził szereg roślin górskich i baśniowych figurek.
Powrót do ośrodka
Dalsze wędrówki po Ziemi Kłodzkiej.
Złoty Stok - kopalnia złota, w której przewodnik zaprowadzi
was do Sztolni Gertrudy i Sztolni Czarnej z podziemnym
wodospadem. Wyjazd na powierzchnię kolejką turystyczną.
W dawnej lokomotywowni funkcjonuje mennica, w której można wybić monety
pamiątkowe, które produkowano kiedyś w Złotym Stoku.
Kłodzko – historyczne miasto z XV wiecznym mostem nad Młynówką ( podobnym do
mostu Karola w Pradze)
Podróż powrotna. Po trasie wstępujemy do Ząbkowic Śląskich – typowe śląskie miasto
gdzie znajduje się Krzywa Wieża i Muzeum Frankensteina i jego doktora.
Przyjazd do …............................w godzinach wieczornych
570 zł /osoba / przy 45 osobach płacących

Cena imprezy obejmuje:
Transport autokarowy , 5 noclegów w Polsce, wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w
Polsce, ubezpieczenie, opieka pilota
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu w Czechach - 250 koron czeskich /osoba

Zapraszamy !!!!!

