
OFERTA TRZYDNIOWEJ SZKOLNEJ WYCIECZKI  KOTLINA KŁODZKA

W programie wycieczki:

1. Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku.Kopalnia Złota jest jednym z najstarszych miejsc wydobycia metali szlachetnych w
Polsce, a jej poświadczona historia sięga niemal 800 lat wstecz.Corocznie odwiedzana jest przez tysiące turystów z różnych
części świata ponieważ jest nie tylko jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku, ale również jedną z
największych tego typu atrakcji na terenie całej Polski.Główną  atrakcją  na  terenie  Kopalni  Złota  w  Złotym  Stoku  jest
zwiedzanie  Podziemnej  Trasy Turystycznej.

2.Wejście na Szczeliniec Wielki. Szczeliniec  Wielki to  najwyższy  szczyt  w Górach  Stołowych,  na  terenie Parku Narodowego
Gór Stołowych. Należy on do Korony Gór Polski i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów. Jak  sama  nazwa
wskazuje,  góra  jest  pocięta  wieloma  szczelinami,  które  tworzą  niesamowity i wręcz magiczny krajobraz, a na jej szczyt
prowadzi ścieżka składającą się z 680 schodów.Znajdują się tutaj niesamowite, wspaniałe formy skalne spośród których
najbardziej znane to: np.: "Kwoka", "Mamut" (zwany także "Małpoludem"), "Wielbłąd", "Głowa Księżniczki Emilki", "Słoń" i
"Kazalnica”

3.Błędne Skały w Górach Stołowych to miejsce wyjątkowe,jedyny w swoim rodzaju skalny labirynt.Wędrówka przez wąskie
szczeliny,przesmyki i pośród niesamowitych tworów natury to przeżycie,dla którego warto odwiedzić mniej znane polskie
góry.Wiele skał ma własne nazwy np.: “Skalne Siodło”, “Kurza Stopka”, “Labirynt”, “Tunel” czy “Wielka Sala”.  Błędne Skały to
miejsce, które można opisywać długo i rzęsiście, ale znacznie lepiej zobaczyć je na zdjęciach, a już najlepiej oczywiście na żywo!

4.Twierdza Kłodzko to jeden z najważniejszych i najbardziej okazałych zabytków Dolnego Śląska. Z wyższych partii Twierdzy
Kłodzko  można podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolicznych gór, wewnątrz –zobaczyć dobrze zachowane ślady kultury
militarnej i wystawy poświęcone historii tego miejsca,  a  w  podziemnych  labiryntach –poczuć  grozę  walki  minerskiej. Z  całą
pewnością  warto zobaczyć to miejsce które przyciąga swoim klimatem i ciekawą historią.

5. Korytarze kontrminowe. Zwiedzając unikalne korytarze kontrminowe uczestnicy  wycieczki przenoszą  się do  XVIII  wieku,
pokonując kilometr z kilku kilometrowej sieci podziemnych chodników kontrminowych rozciągających się pod stokiem bojowym
Twierdzy. Wysokość korytarzy waha się od 180 do 90 cm.Z całą pewnością  są one ewenementem na skalę europejską. Przejście
nimi to niezapomniane przeżycie!



BIURO PODRÓŻY ul. Rybnicka 114; 43-180 Orzesze
tel. 666 970 610; e-mail kontakt@edutravel.info

WYCIECZKA KOTLINA KŁODZKA 3 DNI

Koszt wycieczki:
Kalkulacja dla 40 osób 615 zł/os. 3 opiekunów gratis
Kalkulacja dla 45 osób 585 zł/os. 3 opiekunów gratis

Cena zawiera:
✓bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych atrakcji
✓opłaty za przewodników
✓miejsca GRATIS dla opiekunów wycieczki
✓2 noclegi , 2 śniadania, 2 obiadokolacje
✓przejazd komfortowym autokarem
✓opiekę koordynatora wycieczki 24h
✓rezerwację biletów
✓ubezpieczenie NNW dla uczestników
✓opłaty parkingowe i drogowe
✓składkę TFP i TFG

Dodatkowe informacje:
➢ Zaproponowane atrakcje, miejsca zwiedzania są propozycją.Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dostosowujemy

programy dla potrzeb każdej grupy.
➢ Podczas zwiedzania atrakcji w planie ramowym wycieczki grupa będzie miała czas na zakup posiłku we własnym

zakresie.
➢ Koordynator wycieczki nie pełni roli przewodnika. Koordynator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg wycieczki.


