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KOTLINA KŁODZKA 

Atrakcje: Kłodzko, Szczeliniec, Kletno, Złoty Stok, Wrocław, Praga 

  
ilosc dni: 4-6 

grupa wiekowa: 

- szkoła podstawowa 

- gimnazjum 

- szkoła średnia 

  

Cenaod 440 zł 

PROGRAM ŚWIADCZENIA 

1. KŁODZKO - zwiedzanie obronnej twierdzy z okresu XVII i XVIII 

wieku, spacer podziemnymi labiryntami (wycieczka sugerowana 

pierwszego lub ostatniego dnia pobytu) 

2. Wycieczka do PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH - 

spacer pośród labiryntu Błędnych Skał - przejazd Drogą Stu Zakrętów, 

biegnącą w otoczeniu ciekawych form skalnych, z Radkowa przez 

Karłów. zwiedzanie Kudowy Zdrój - najpiękniejszego uzdrowiska 

Kotliny Kłodzkiej z parkiem zdrojowym, pijalnią wód mineralnych i 

Muzeum Żaby - kaplica czaszek w Czermnej - Szlak Ginących 

Zawodów – konsumpcja chleba z pieca ze smalcem lub masłem 

3. SZCZELINIEC WIELKI - Wejście z przewodnikiem na najwyższy 

szczyt Gór Stołowych 

4. NOWA RUDA - Wycieczka do Kopalni Węgla Kamiennego. Na 

miejscu prezentacja historii górnictwa węgla na terenach Dolnego 

Śląska. Geneza rozwój techniki górniczej i zmian zachodzących w 

sposobie ubierania górników na przestrzeni dziejów. Oglądanie 

eksponatów urządzeń ratowniczych i kontrolnych stosowanych w 

kopalniach. Podziwianie licznych odcisków roślin,  które 

występowały na tych terenach przed setkami milionów lat. Uzyskanie 

informacji również skąd wziął się węgiel. Przejazd jedyną w Polsce 

podziemną kolejką. 

5. KLETNO - Wizyta w, najdłuższej w Sudetach, Jaskini Niedźwiedziej 

z projekcją filmu i pokazem typu światło i dźwięk 

https://www.ckit-galaktyka.pl/s2
https://www.ckit-galaktyka.pl/s3


6. ZŁOTY STOK - kopalnia złota, zwiedzanie z przewodnikiem sztolni 

Gertruda z tajemniczym Chodnikiem Śmierci i Sztolni Czarnej z 

jedynym w Polsce podziemnym wodospadem. 

7. WROCŁAW - możliwość zwiedzania w drodze powrotnej lub 

pierwszego dnia. 

8. PRAGA - wycieczka całodniowa lub Skalne Miasto+ ZOO Safari - 

Czechy. 

  

UWAGA: Powyższy program imprezy jest propozycją Biura Podróży 

Galaktyka Travel, który może zostać zmieniony na życzenie klienta. 

CENA ZAWIERA: 
 

- realizację programu imprezy 

- transport autokarem 

- wyżywienie według wybranego wariantu 

-  zakwaterowanie 

- obsługę pilota 

- opiekę licencjonowanego przewodnika 

- opiekę pedagogiczną 

- ubezpieczenie  NNW 

- bilety wstepu 

 


