
 

 

    
Kotlina Kłodzka - Praga  7 dni 

 
Dzień 1: Niedziela 30.06.2013  
Wyjazd z Trójmiasta  ok. godz. 8.00 
po drodze przerwa na podwieczorek i kawę/herbatę , porcja słodkości 
Przyjazd ok. 20.30 zakwaterowanie, Nocleg 
  
Dzień 2: Poniedziałek  01.07.2013  
Jaskinia -Maria Śnieżna- Międzygórze- Kopalnia Złota w Złotym Stoku 
 7.00 śniadanie;   8.00 - wyjazd z Kudowy do Kletna - z parkingu do jaskini dojście pieszo 1,5 km 10.00.- wejście 
do jaskini pierwszej grupy t.j. 15 osób,  10.15 - wchodzi druga 15,   10.30- następna 15 ok. 11.15-11.30 koniec 
zwiedzania  zejście do parkingu i wyjazd ok. 12.00 wjazd na Marię Śnieżną - 13.30, zwiedzanie Sanktuarium 
Maryjnego – następnie o 14.45 zejście szlakiem do Międzygórza - zabudowa Międzygórza i Wodospad Wilczki ; 
ok. 15.45  wyjazd z Międzygórza na przejazd do Złotego Stoku; 17.00 - kopalnia Złota  - zwiedzanie ; ok. 18.30 -  
ok  19.30 przyjazd ,obiadokolacja – nocleg . 
   
Dzień 3: wtorek  02.07.2013  
Praga 
 6.00 śniadanie;  wyjazd o godz.7.00 – przejazd z  krótkim postojem ok. 10.30 przyjazd do stolicy Czech. 
Rozpoczęcie zwiedzania : o 10.45 wjazd kolejką na Petrin , następnie spacer na Wzgórze Strahovskie; 11.30 już 
na Strahovie zobaczymy  Klasztor  Norbertanów  z  Biblioteką i  Kościołem 
dalej przejście na Hrad i po drodze  zwiedzimy  Sanktuarium Maryjne Loreta, pałace - Czerninów, 
Schwarzenbergów, Toskański, Martiniców i Arcybiskupi -  wejście do kompleksu zamkowego - Katedra św. Wita, 
Stary Pałac Królewski, Bazylika  św. Jerzego, Złota Uliczka ; ok.13.00 zejście na Małą Stronę.  Ogrody 
Wallensteina, dalej Rynek z kościołem św. Mikołaja - przejście na wyspę Kampę i rejs statkiem o 15.00 ok. 2 
godz. z obiadem;  po rejsie  ok.  17.00  - Most Karola, dalej przejście na Stare Miasto - Ratusz z Orlojem, Kościół 
Marii Panny przed Tynem, św. Mikołaja, św, Jakuba, 
dalej Havelskie Miasto, i Plac Wacława -  Kościół Marii Śnieżnej, ogrody Franciszkańskie następnie o ustalonej 
godzinie spotkanie na Hlavni Nadrazi - Dworzec Główny  -  i odjazd do Kudowy; przyjazd ok. północy. 
 
  
Dzień 4: środa  03.07.2013  
Kudowa - Czermna - Pstrążna - Karłów -Szczeliniec - Wambierzyce 
 8.00 śniadanie;  9.00 spacer po Kudowie  ok. 9.30 Muzeum Zabawek; ok. 10.30 Park Zdrojowy, Pijalnia Wody 
Mineralnej i przejście parkiem do Czermnej; 11.45 Kaplica Czaszek w Czermnej 



 

 

12.00 – przejazd  do Pstrążnej - Szopka Ruchoma, dalej  drogą  stu Zakrętów do Karłowa ; ok. 13.30 - wejście na  
Szczeliniec - wędrówka 2 do 2,5 godz. łącznie z wejściem i zejściem ; 16.00 - przejazd do Wambirzyc -  16.30 do 
17.30  Bazylika Wambierzycka i Szopka Ruchoma;  ok. 18.30 przyjazd do Kudowy na obiadokolację i nocleg. 
  
Dzień 5:  czwartek  04.07.2013  
Adrspach - Broumov - Krzeszów- Nowa Ruda Kopalnia Węgla 
 7.00 śniadanie;  8.00 wyjazd do  Adrspachu;  9.00 - 10.30 Skalne Miasto - wędrówka  
11.00- przejazd do Broumova - zwiedzanie Klasztoru(kopia Całunu) i Kościoła św. Wojciecha 
13.00 wyjazd do Krzeszowa;  14.00  Krzeszów - zwiedzanie- Bazylika, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów 
Śląskich - 1,5 godz. 
15.30 -  wyjazd do Nowej Rudy;   16.30 Kopalnia Węgla – zwiedzanie; ok. 17.45 wyjazd do Kudowy 
ok. 19.15 przyjazd – obiadokolacja nocleg .  Dla chętnych  możliwość  przygotowania  biesiady 
(ognisko, grill, muzyka – środki wspomagające dobry nastrój).  
  
Dzień 6:  piątek  05.07.2013 
Wrocław 
7.00  śniadanie; 7.45 przyjmowanie bagażu – 8.00 odjazd  w kierunku Wrocławia; ok. 11.30 rozpoczniemy 
zwiedzanie od muzeum Panoramy Racławickiej - potem  zwiedzanie najciekawszych miejsc we Wrocławiu - 
autokarem ; następnie  spacer po Ostrowie Tumskim - przede wszystkim Katedra; Rynek Starego Miasta , Aula  
Leopoldina  na Uniwersytecie; Hala Stulecia i ewentualnie Ogród Japoński w Parku Szczytnickim w miarę 
możliwości czasowych. Pożegnanie z przewodnikiem. Czas wolny na starym mieście. O 22.30 przejazd do hotelu. 
22.45 - zakwaterowanie – nocleg. 
 
Dzień 7:  sobota  06.07.2013 
Wrocław – Trójmiasto   
8.00 śniadanie; 9.00 przyjmowanie bagażu – 9.15 wyjazd  -  podczas podróży przerwa na obiad w okolicach 
Gniezna.  W godzinach wieczornych przyjazd  do Trójmiasta. Zakończenie wycieczki.  
Uwaga ! : Kolejność zwiedzania może się  zmienić  z przyczyn nie zależnych od organizatora.  
 
Termin:  30.06.2013 – 06.07.2013 
Cena za os. 989,00 PLN 
 
Cena zawiera: 
- przejazd komfortowym autokarem 
- 5 + 1 noclegów ze śniadaniem w pensjonacie/ hotelu  w pokojach 2/3 os. i  pok. Typ Studio 2+2 
- 4 obiadokolacje/ dwa dania + kompot + 1 obiad podczas podróży powrotnej ( k. Gniezna ) 
- przewodnika  od 2 do 6 dnia wycieczki 
- ubezpieczenie NNW i KL – TU Europa  
- 2 miejsca gratis ( przy 45 płacących ) 
 
Cena nie zawiera: 
- wstępów do zwiedzanych obiektów w kraju i za granicą – ok. 170,00 PLN/os 
- rejsu statkiem + obiadu w Pradze – ok. 115,00 PLN/os. 
- biesiady  ( kiełbaska, kaszanka , szaszłyk, udziki ) 2 rodzaje sałatek, kawa, herbata, pieczywo, dodatki 
   sala taneczna – ok. 50,00 PLN/os. ( płatność na miejscu ) 
 
 


