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Przedstawiony program stanowi jedynie propozycję, którą na życzenie możemy dostosować do oczekiwań grupy  

Poznajemy Dolny Śląsk oraz stolicę południowych sąsiadów Pragę  
wycieczka 4 dniowa 21 – 24 maja 2015r. 

1 dzień – zbiórka o godzinie 645 wyjazd o godzinie 700. Około godziny 1000 zatrzymanie się w Trzebnicy 
– zwiedzanie Bazyliki Św. Jadwigi Śląskiej, od ok. godziny 1230 dotarcie do  Zamku Książ  – 
zwiedzanie zamku z przewodnikiem trasą – „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej”, czas na 
spacer i wypicie kawy, około 1430 przejazd do Karpacza – zwiedzanie – Świątyni Wang, czas na krótki 
spacer po Karpaczu, przejazd do OW w okolicach Szklarskie Poręby. około 1830 obiadokolacja, 
zakwaterowanie, nocleg. 
2 dzień – 630 pobudka 700 śniadanie, 730 wyjazd do Pragi, zwiedzanie miasta, Hradczany – zmiana 
warty, Zamek Praski – Hrad, Katedra Św. Wita, Klasztor na Strachowie, Loreta, Mala Strana, Most 
Karola, Rynek Staromiejski ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Św. Wacława. Powrót do ośrodka 
około 2030,  obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – 800 śniadanie 900 wyjazd na całodniową wycieczkę na trasie: Kowary – zwiedzanie Muzeum 
Miniatur Dolnego Śląska, kontynuowanie wycieczki na trasie „Zamków i Ogrodów Dolnego Śląska”, 
przejazd do Jeleniej Góry – zwiedzanie miasta, czas do dyspozycji grupy, przejazd do Siedlęcina – 
zwiedzanie wieży rycerskiej. Powrót do ośrodka około godziny 1730-1800 obiadokolacja, możliwość 
zorganizowania wieczorku z muzyką, nocleg. 
4 dzień – 730 śniadanie, przejazd do Szklarskiej Poręby, przejście do Leśnej Huty podtrzymującej 
tradycje szklarskie tego regionu – pokaz wytopu różnych form szklanych, przejście do Starej Chaty 
Walońskiej - uczestniczenie w „Walońskiej Celebrze”,. Wyjazd w drogę powrotną, zatrzymanie się w 
Świdnicy, zwiedzanie Kościoła Pokoju – obiekt z listy UNESCO, obiad na trasie, powrót około 2100. 
Świadczenia: 
1. 3 noclegi w ośrodku wypoczynkowym w okolicach Szklarskiej Porębie 2, 3, 4 osobowe z łazienkami 
2. Wyżywienie: 

1 dzień obiadokolacja, 2 i 3 dzień śniadanie i obiadokolacja, 4 dzień śniadanie, obiad. Możliwość 
zorganizowania wieczorku z muzyką. 

3. Transport autokarowy. 
4. W przypadku wyjazdu za granicę uczestnik wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty. 
5. Ubezpieczenie NW i KL na dzień wyjazdu za granicę 
6. Opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zaplanowanych w programie:  
Koszt wycieczki 4 dniowej: 

Ilość uczestników Koszt na osobę 

50 450 zł 

45 470 zł 

40 495 zł 

35 515 zł 

 

   
Zamek Książ Praga - Most Karola i Hradczany Pałac w Wojanowie 

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 
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