Ramowy program wycieczki
Kotlina Kłodzka
I DZIEŃ:
- wyjazd grupy z miejsca zbiórki- bezpośredni przejazd do Kotliny Kłodzkiej
- Muzeum Papiernictwa - lekcja muzealna pt.”RĘKODZIEŁO PAPIERNICZE” - samodzielne
czerpanie papieru poprzedzone zwiedzaniem muzeum i wprowadzeniem teoretycznym w
historię papieru
- spotkanie z przewodnikiem - w programie:


Dworek Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju



Wambierzyce: Bazylika NMP, ruchome szopki



Czermna: kaplica czaszek



Góry Stołowe – Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt (919 m) Gór Stołowych i 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. 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.


przejazd do bazy noclegowej,



zakwaterowanie grupy



obiadokolacja w miejscu zakwaterowania



nocleg

Ośrodek Wypoczynkowy POD DĘBEM
Wójtowice, ul. Górna 17
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74/8110354
II DZIEŃ:
- śniadanie,
- spotkanie z przewodnikiem, w programie zwiedzania :



Sanktuarium M.B. na Górze Iglicznej



przejście szlakiem z Iglicznej (obok Ogrodu Bajek) do Wodospadu Wilczki w
Międzygórzu



wejście pierwszej grupy (14 osób) do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, druga grupa (15
osób), trzecia grupa (15 osób)

- przejazd do bazy noclegowej
- obiadokolacja
- nocleg

III DZIEŃ:
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- wykwaterowanie grupy
- zwiedzanie z przewodnikiem MiniEurolandu - to rozciągający się na powierzchni 20 tys. m²
malowniczo położony obiekt, liczący obecnie ponad 30 miniatur, wzorowanych na słynnych
budowlach z całego świata, a zwłaszcza Europy i Dolnego Śląska, w tym Kłodzka i okolic.

- Twierdza Kłodzko - Twierdza 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.
- zwiedzanie z przymróżeniem oka najsłynniejszej Kopalni Złota w Złotym Stoku
- obiad przed wyjazdem w drogę powrotną
- wyjazd w drogę powrotną
- przyjazd grupy na miejsce zbiórki

Cena na 1 uczestnika przy grupie 40 uczniów + 3 opiekunów – 515 zł
Cena zawiera:

- przejazd autokarem,
- 2 noclegi w Kotlinie Kłodzkiej /pokoje z łazienkami/
- 2 śniadania
- 2 obiadokolacje
- przewodnik 2 dni Kotlina Kłodzka
- parkingi
- ubezpieczenie NNW
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów
- opieka przedstawiciela biura turystycznego

