Ramowy program wycieczki
Duszniki Zdrój – Czerma – Wambierzyce - Skalne Miasto (Adrspach) –
Broumov – Złoty Stok – Kłodzko - 3 dni
program ramowy

I DZIEŃ:
- wyjazd grupy z miejsca zbiórki
- przyjazd do Dusznik Zdroju spotkanie z przewodnikiem, w programie zwiedzania :


Duszniki Zdrój – Dworek Fryderyka Chopina, Pijalnia wód



Czermna – unikatowa kaplica czaszek



wejście na Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały
Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt (919 m) Gór Stołowych i chyba
najatrakcyjniejsze ich miejsce. Tworzy go ogromna płaska skała na której
znajduje się wspaniałe "skalne miasto". Obok głębokich spękań i szczelin, takich
jak Piekiełko, Diabelska Kuchnia czy Czyściec są labirynty, tunele i także
pojedyńcze formy. Skały noszą nazwy nawiązujące do kształtu np. Wielbłąd,
Słoń, Kwoka czy Głowa Księżniczki Emilii. Najpiękniejsze widoki rozpościerają
się z najwyższej skały - Tron Liczyrzepy. Wędrówka rozpocznie się w Karłowie,
stamtąd na wierzchołek Szczelińca trzeba wdrapać się po 665 stopniach. Na górze
znajduje się schronisko PTTK z którego roztaczają się piękne widoki.



Wambierzyce: Bazylika NMP, ruchome szopki

- obiadokolacja, nocleg

II DZIEŃ:
–

śniadanie w miejscu zakwaterowania

–

przejazd do Czech – do Skalnego Miasta – Narodowego Rezerwatu Przyrody.
Zwiedzanie fantastycznych form skalnych i labiryntów, przepłynięcie łódką po
jeziorze o długości ok. 300 m.

 Następnie przejazd do Broumova – zwiedzanie klasztoru oo. Benedyktynów w
którym znajduje się m.in. replika Całunu Turyńskiego oraz mumie vambereckie
Po skończonym zwiedzaniu przejazd do bazy noclegowej
Uwagi:
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dowód osobisty lub paszport.
Korony czeskie należy mieć ew. na własne wydatki.
III DZIEŃ:
– śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie grupy
- dalsze zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej w programie zwiedzania:


Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - ”RĘKODZIEŁO
PAPIERNICZE” - samodzielne czerpanie papieru poprzedzone zwiedzaniem
muzeum i wprowadzeniem w historię papieru



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.



Złoty Stok – zwiedzimy najpopularniejszą w Polsce kopalnię złota

- wyjazd w drogę powrotną

