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                                        ” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…” 

      

 „POLSKA DOLINA LOARY”  -  SUDETY      / 4 dni  
      

ZAMEK KSIĄŻ – KARPACZ – SIEDLĘCIN – ZAMEK CZOCHA – ŚWIERADÓW ZDRÓJ –  „POLSKA DOLINA 
LOARY” PAŁACE:  STANISZÓW, BUKOWIEC , WOJANÓW  -  WODOSPAD PODGÓRNEJ  - CIEPLICE ŚL. ZDRÓJ – 

TERMY CIEPLICE - OPACTWO KRZESZÓW – PAŁAC w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
 

25.05 – 28.05.2021     // 21.09 – 24.09.2021 
1 Dzień 

Wyjazd z KRAKOWA godz. 07:00, KATOWIC godz. 08:10, GLIWIC godz. 08:30. Przejazd 
w okolice Wałbrzycha do ZAMKU KSIĄŻ – (wstęp 40 zł), zwiedzanie jednego  
z najpiękniejszych a trzeciego co do wielkości zamku w Polsce. Następnie przejazd do 
położonego u stóp Śnieżki KARPACZA – spacer do Świątyni Wang, XIII-w kościółka 
sprowadzonego z norweskiego miasta Vang. Wieczorem przejazd w okolice Karpacza, 
zakwaterowanie w Pensjonacie /Domu Wczasowym, obiadokolacja. Nocleg. 
2 Dzień  

Śniadanie. Przejazd do SIEDLĘCINA (wstęp 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 (wstęp 22 zł) - przepięknej twierdzy średniowiecznej znanej ze scen pochodzących  
z wielu filmów i dokumentów. Przejazd do ŚWIERADOWA ZDRÓJ – spacer po uzdrowisku. Powrót do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja. Czas wolny. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg. 
3 Dzień  

Śniadanie. Przejazd nad „Polską Dolinę Loary”: PAŁAC STANISZÓW - XVIII wieczny Pałac /obecnie hotel/ otoczony 
francuskim ogrodem i parkiem w stylu angielskim, PAŁAC BUKOWIEC - wzniesiony w XVI w. jako dwór w formie 
angielskiej farmy ozdobnej, PAŁAC WOJANÓW (wstęp 25 zł),  jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowych  
w stylu renesansowym w Polsce. Przejazd do CIEPLIC ŚLĄSKICH – ZDRÓJ: spacer po uzdrowisku, zobaczymy m.in. 
Pałac rodziny von Schaffgotsch, Park Zdrojowy, Pawilon Edwarda. Czas wolny. Dla chętnych możliwość kąpieli  
w TERMACH CIEPLICKICH (wstęp 40 zł). Po południu powrót do miejsca zakwaterowania, dla chętnych spacer do 
WODOSPADU PODGÓRNEJ – trzeciego pod względem wysokości wodospadu w polskiej części Karkonoszy. 
Wieczorem obiadokolacja, nocleg.  
 4 Dzień  

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do KRZESZOWA – zwiedzanie Opactwa Cystersów i Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej z dziełami Michała Wilmanna – nazywanego „Śląskim Rafaelem”, Bazylika, Mauzoleum Piastów 
Śląskich, Dom Opata, Kalwaria (opłata 18 zł). Następnie przejazd do KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO - zwiedzanie 
neogotyckiej perły architektonicznej - Pałacu Marianny Orańskiej (wstęp 15 zł). Wyjazd w drogę powrotną. 
Planowany powrót do Gliwic/Katowic ok. godz. 20:00-20:30, Krakowa ok godz. 21:00 - 21:30. 
   

Cena podstawowa:   725,00 zł /osoba         Cena senior 60+:   685,00 zł / osoba 

    

ŚWIADCZENIA W CENIE:  

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją 

• opłaty drogowe i parkingowe 

• 3 x noclegi w Pensjonacie/Domu Wczasowym w pokojach 2 – os. z łazienkami.  

• 3 x śniadania,  

• 3 x obiadokolacja ( dwa dania + napój ).  

• 1 x ognisko z pieczeniem kiełbasek 

• opieka pilota,  

• ubezpieczenie NNW do 5000 zł ,  

• podatek VAT, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

• Dopłata do pokoju 1 - osobowego: + 210,00 zł 

• Dopłaty: opłata klimatyczna, wstępy, przewodnicy, zestaw słuchawek: + ok 150 zł/osoba  

• Nieobowiązkowa dopłata za bilet wstępu do Term w Cieplicach: + ok 35-40 zł/osoba. Ceny biletów wstępu  
i pozostałych opłat mogą ulec zmianie.  

• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.  

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

