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TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ – DOLNY ŚLĄSK 
2 dni 

 
Mimo, że od zakończenia  II wojny światowej upłynęło już wiele lat wciąż nie zostało wyjaśnionych 

wiele tajemnic związanych z tym największym konfliktem w dziejach ludzkości.  

Zapraszamy do poznania niektórych z nich oraz zobaczenia pozostałości po wielkim projekcie „Riese”, 

który miał być z jednej strony ostatnią kwaterą wodza III Rzeszy Niemieckiej oraz miejscem, gdzie 

Niemcy próbowali ulokować przemysł na potrzeby wciąż walczącej armii. 

 

Ramowy program wycieczki: 

1 dzień 

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wałbrzycha 

✓ Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książ - trasa „Śladami tajemnic II 

wojny światowej” - obejmuje część barokową, komnaty, miejsca nieodbudowane od czasów 

wojny, podziemny tunel. 

Przejazd do Kompleksu Osówka: 

✓  zwiedzanie z przewodnikiem tajemniczego "podziemnego miasta". Zwiedza się go z 

przewodnikiem i w kaskach, przy świetle elektrycznym, miejsce jest bardzo mroczne, tajemnicze i 

niezwykle przejmujące. Pieszo przechodzi się przez system betonowych 

korytarzy, umocnień i hal, a towarzyszą temu tu i ówdzie multimedialne 

wystawy.  Cała trasa to około 1800 metrów. Wędrując tajemniczymi 

podziemiami poznasz sposoby drążenia tuneli, etapy budowy, historie i 

tragedie towarzyszące realizacji nazistowskiego projektu Riese. 

✓ obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.  

 

2 dzień 

Śniadanie oraz dalszy ciąg zwiedzania: 

✓ Góry Sowie - wędrówka z przewodnikiem na najwyższe wzniesienie Sudetów - Wielką Sowę 

(1015 m n. p. m.). Sudety zachwycają swoją różnorodnością - uważane 

jest za najstarsze góry Polski. Trasa: Przełęcz Sokola – Schronisko Orzeł 

– Obelisk Karla Wiesena – Schronisko Sowa – Wielka Sowa – powrót tą 

samą drogą.  Trasa liczy 5,5 km, czas przejścia to ok. 2 godziny.  

 

✓ Przejazd do Jedlinki, zwiedzanie z przewodnikiem pałacu uznawanego 

za główną kwaterę projektu "Riese". Pałac jeszcze na początku XX 

wieku był obiektem popadającym w ruinę – obecnie w dużej części odrestaurowany – ma swój 

nieodparty urok i związany jest w wieloma historiami i ciekawostkami związanymi z  II wojną 

światową i nie tylko. 
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            Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych. 

 

 

Opcje do wyboru: 
✓ Sztolnie Walimskie  -  tzw. kompleks „Rzeczka”, jeden z siedmiu kompleksów „Riese” 

wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Górach Sowich. Budowa 

kompleksu „Riese” była jedną z największych militarnych inwestycji III Rzeszy, która nigdy nie 

została ukończona.  

✓ Zamek Grodno - to ponad 700 lat historii. Początki średniowiecznej warowni w tym miejscu 

sięgają czasów Piastów Śląskich – obecnie Zamek Grodno jest jedną z najważniejszych i najlepiej 

zachowanych warowni na terenie Dolnego Śląska. 

✓ Kompleks "Włodarz"  - największe poznane do tej pory tajemnicze podziemia wykute w ramach 

projektu „Riese” (Olbrzym). Długość wykutych w gnejsie prekambryjskim korytarzy to około 

trzech kilometrów.  

 
  

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.   
 
 


