Ramowy program wycieczki
Złoty Stok – Kłodzko – Głuszyca – Wałbrzych - Świdnica
I DZIEŃ
- wyjazd grupy z miejsca zbiórki
- przyjazd do Złotego Stoku -zwiedzimy najpopularniejszą w Polsce kopalnię złota
- Twierdza Kłodzko - to miejsce owiane aurą tajemniczości, które gromadzi wiele
historycznych wydarzeń z minionych epok oraz różnych legend i opowieści. Przewodnik
oprowadzający po Twierdzy odkryje jej sekrety i w ciekawy sposób opowie o burzliwej
historii tej fortyfikacji. Po zwiedzeniu części górnej zejdziemy do podziemi zwanych
popularnie labiryntami. Tam czeka do przejścia blisko kilometr z ponad czterdziesto
kilometrowej sieci podziemnych chodników minerskich rozciągających się pod stokiem
bojowym Twierdzy.
- przejazd do bazy noclegowej
- obiadokolacja, nocleg
II DZIEŃ
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- przejazd w kierunku Głuszycy - zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka z
przewodnikiem. Dowiemy się o powstawaniu obiektu, zdarzeniach na frontach II wojny
światowej, o budowie kompleksów w Górach Sowich. Poznamy losy ludzi pracujących
przy projekcie Riese, oraz wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi,
Dolnym Śląskiem. Zwiedzając trasę historyczną zobaczymy: sposoby drążenia podziemi
- różne etapy budowy, wartownie, zdjęcia budowli zewnętrznych, eksponaty/uzbrojenie,

wyposażenie, halę z oryginalnymi szalunkami z roku 1944, betonowe chodniki,
rozwiązania techniczne obiektu, scenografie z filmów nagrywanych w podziemiach.
Z uwagi na niską temperaturę (5-7oC) i dużą wilgotność wewnątrz obiektu zaleca się
zabranie ciepłej odzieży.
- zwiedzanie Zamku - TRASA "OD PIASTÓW DO TAJEMNIC II WOJNY
ŚWIATOWEJ"
Podczas zwiedzania poznamy historię zamku i jego mieszkańców. Trasa z
przewodnikiem prowadzi przez salony barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę
Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński, Salon Gier oraz Salon Barokowy. Następnie
poznamy najstarsze pomieszczenia zamkowe przebudowane podczas II wojny światowej
w ramach realizowanego w zamku tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod
kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). W dalszej części trasa prowadzi przez sale zamkowe
tj.: Hol Myśliwski, Kompleks Sali Balowej, Salę Konrada z Czarnym Dziedzińcem.
Elementem zwiedzania zamku może być również wystawa „Sekrety z zamkowej
szuflady”. Dodatkowo z poziomu tarasów wchodzą do tunelu z okresu II wojny
światowej, na poziomie 15 m pod zamkiem. Dla zwiedzających udostępniona jest część
tunelu o długości 96 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 2,5 m, kończącego się
niedokończoną klatką schodową. Ostatnim punktem zwiedzania jest „Skałka Szczęścia”,
skąd schodząc do Karczmy Rycerskiej można udać się w sezonie letnim bezpośrednio na
tarasy.
– przejazd do Świdnicy – w programie zwiedzania: Kościół Pokoju (W) (Kościół Pokoju,
zabytek wpisany w 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).
- zbiórka grupy wyjazd w drogę powrotną

