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KOTLINA KŁODZKA 
2 dni 

 

Ramowy program wycieczki: 

1 dzień 

Zbiórka uczestników, wyjazd we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Kłodzka, a następnie: 

✓ Zwiedzanie z przewodnikiem, w programie m.in.  Ratusz, kościół parafialny, kościół 

franciszkanów, gotycki most zwany często „Małym Mostem Karola”; 

✓ Twierdza Kłodzka – trasa turystyczna (zwiedzanie z 

przewodnikiem). Obiekt wzniesiony w XVIII wieku na 

polecenie króla pruskiego Fryderyka II na miejscu dawnych 

fortyfikacji austriackich, po zwycięskich dla Prus wojnach 

śląskich - zajmuje łączną powierzchnię ok. 30 ha. 

✓ obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień 

Śniadanie, przejazd do Kudowy Zdroju: 

✓ spacer z przewodnikiem po największym uzdrowisku i najpopularniejszym kurorcie w regionie - 

Pijalnia Wód Mineralnych, liczne sanatoria, Park Zdrojowy, spacer na Górę Parkową - secesyjna 

Altana Miłości. 

✓ Kaplica Czaszek w Czermnej - zabytkowy obiekt wyłożony szczątkami 

ludzkimi. W środku jest ich ponad 3 tysiące a w krypcie pod podłogą 

spoczywa dalsze 21 tys., wypełniających ją do wysokości ok. 2 metrów. 

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju jest jedynym tego rodzaju zabytkiem 

w Polsce. 

Przejazd w Góry Stołowe, wędrówka z przewodnikiem – do wyboru trasy: 

✓ Szczeliniec Wielki - wędrówka na najwyższy szczyt Gór Stołowych, wznoszący się na wysokość 919 

m. n.p.m. Jest on jedną z największych atrakcji Sudetów Środkowych. 

Dodatkową atrakcją na szczycie Szczelińca Wielkiego jest otwarta dla 

turystów Trasa Turystyczna – Skalny Labirynt. 

lub  

✓ Błędne Skały – spacer wśród niezwykłych form skalnych w Parku 

Narodowym Gór Stołowych. Kręte i wąskie korytarze, przepiękne 

widoki, historia Gór Stołowych, Skalne Grzyby – zdumiewające skały posiadające oryginalne 

kształty. 

✓ Obiad dla grupy 
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Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w późnych godzinach nocnych. 

Opcje do wyboru: 

✓ Wambierzyce zwane często Śląską Jerozolimą - kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
oraz Góra Kalwaria. 

✓ Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia 
✓ Złoty Stok  - zwiedzanie kopalni i Średniowiecznego Parku Techniki. 
✓ Twierdza w Srebrnej Górze, sztolnia rud uranu. 

 
CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, obiad w drugim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 


