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 ” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…” 

 

SUDETY   ZACHODNIE:       01.05 – 05.05.2019     / 5 dni / 
 

1 Dzień 
Wyjazd z Krakowa o godz. 07:00, Katowic o godz. 08:30.  Przejazd do ZAMKU KSIĄŻ 
(39 zł) – zwiedzanie  jednego z największych polskich zamków który powstał w XIII 
wieku i był wielokrotnie rozbudowywany. Ostatnimi jego posiadaczami była rodzina 
Hochbergów von Pless. W latach 40 – tych przebudowywany był na siedzibę Adolfa 
Hitlera. Następnie przejazd do KARPACZA – zwiedzanie m.in. Świątyni Wang (8 zł),  
czyli XIII-wiecznego kościółka sprowadzonego w XIX wieku z norweskiego miasteczka 
Vang. Konstrukcja świątyni wykonana jest z drewna bez użycia gwoździ. Przejazd do 
Domu Wczasowego, zakwaterowanie. Nocleg. 
 

2 Dzień  
Śniadanie. Przejazd nad „Polską Dolinę Loary”: zwiedzanie PAŁACU WOJANÓW (20 zł),  
jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowych w stylu renesansowym w Polsce. 
STANISZÓW – XVIII wieczny Pałac /obecnie hotel/ otoczony francuskim ogrodem  
i parkiem w stylu angielskim. BUKOWIEC – Pałac wzniesiony w XVI wieku jako dwór  
w formie angielskiej farmy ozdobnej.  Powrót do Przesieki, Spacer do WODOSPADU 
PODGÓRNEJ – 3-go pod względem wysokości wodospadu w polskiej części Karkonoszy. Rzeka Podgórna wyżłobiła  
w Przesiece piękny, otoczony gęstym lasem wąwóz. Jego zwieńczeniem jest 10 – cio metrowy próg skalny, z którego 
woda spada trzema kaskadami. Powrót do Ośrodka, obiadokolacja, nocleg.  
 

3 Dzień  
Śniadanie. Przejazd do SIEDLĘCINA (10 zł) - zwiedzanie niezwykłej wieży książęcej w której znajdują się freski ze 
scenami historii rycerza Lancelota. Następnie przejazd nad Zalew Leśniański, zwiedzanie zapory na rzece Kwisie oraz  
ZAMKU CZOCHA (20 zł) - przepięknej twierdzy średniowiecznej znanej ze scen pochodzących z wielu filmów, 
dokumentów ("Sensacje XX wieku") oraz serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów". Przejazd do SZKLARSKIEJ PORĘBY – 
spacer i czas wolny.  Wieczorem powrót do Ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 

4 Dzień  
Śniadanie. Przejazd do dzielnicy Jeleniej Góry, zwiedzanie: barokowy Kościół Krzyża Świętego posiadający jedne  
z najwspanialszych organów w Europie, spacer po Starówce. Przejazd do dzielnicy Jeleniej Góry -  CIEPLICE ŚLĄSKIE – 
ZDRÓJ: spacer po uzdrowisku, zobaczymy m.in. Pałac rodziny von Schaffgotsch, Park Zdrojowy, Pawilon Edwarda. 
Wizyta i kąpiele w TERMACH CIEPLICKICH (35 zł) - otwartego w 2014 roku kompleksu basenów z gejzerami, dziką rzeką 
i zewnętrznym basenem z wodami cieplicowymi. Wieczorem powrót do Domu Wczasowego, obiadokolacja, nocleg.  
 

5 Dzień  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ZAMKU GRODNO (15 zł) – zwiedzanie średniowiecznej warowni sięgającej 
czasów Piastów Śląskich. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Katowic i Krakowa  
w godzinach wieczornych.  
 

Cena:   690,00 zł /osoba    
 

ŚWIADCZENIA W CENIE:  

 przejazd autokarem klasy lux (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 4 noclegi w Domu Wczasowym:  pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami 

 4 śniadania - bufet 

 4 obiadokolacje: dwa dania + napój 

 opieka pilota,  

 ubezpieczenie NNW do 5 000 zł 

 podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 dopłata do pokoju 1 osobowego + 120,00 zł 

 cena nie zwiera biletów wstępu – ceny podane w ofercie według taryf  2018 

 Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Schaffgotschowie

