
                                                                              

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 
  

 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr   2/POKL/2012 

 

 

MIEJSCE:   Kotlina Kłodzka 

TERMIN:   12-14 października 2012 

NAZWA WYCIECZKI:  Kotlina Kłodzka  - 3 dni 

ILE UCZESTNIKÓW:  45 Uczestników + 4 Nauczycieli gratis 

CENA:   270 złotych od Uczestnika (przy 45 osobach płacących) 

TRANSPORT:   Autokar 

 

Kotlina Kłodzka – niezwykle atrakcyjny turystycznie region południowo-zachodniej 

części Polski. Jest otoczony przez Góry Bardzkie, Złote, Bystrzyckie, Stołowe oraz Masyw 

Śnieżnika. Obszar kotliny rozciąga się na obszarze 210 km² tworząc największą kotlinę 

śródgórską w Sudetach.                                  

PROGRAM: 

 

         DZIEŃ 1  

 

Wyjazd autokarem spod szkoły w godzinach rannych 

 

Złoty Stok – Zwiedzimy z przewodnikiem dawną kopalnię złota. 

Zagłębimy się w czeluściach Sztolni Gertruda z tajemniczym Chodnikiem 

Śmierci oraz Sztolni Czarnej, w której to znajduję się jedyny podziemny 

wodospad w Polsce. Każdy z uczestników przejedzie się prawdziwą 

podziemną kolejką i zwiedzi muzeum minerałów. Chętni uczestnicy będą mogli 

spróbować swoich sił w wybijaniu monet w miejscowej mennicy.  

 

Przejazd uczestników do Pasterki - zakwaterowanie 

 

OBIADOKOLACJA 

 

Labirynt Skalny na Szczelińcu Wielkim – przejdziemy jedną z najbardziej znanych tras 

turystycznych Gór Stołowych. Można tu podziwiać magiczny świat skał i form skalnych. 

Zdobędziemy również najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki, z którego 

rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama (bilety wstępu płatne na miejscu 

przez Uczestników- 2,5 zł/ulgowy). 
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DZIEŃ 2: 
 

ŚNIADANIE 

 

Park Narodowy Gór Stołowych – podczas całodziennej 

pieszej wycieczki wejdziemy na szlaki turystyczne wiodące 

przez skalne labirynty Błędnych Skał. Skały były rzeźbione 

miliony lat przez wodę i wiatr, teraz można podziwiać piękno 

tego miejsca podczas pieszych wycieczek. 

(bilety wstępu płatne na miejscu przez Uczestników- 2,5 

zł/ulgowy). 

 

OBIADOKOLACJA 

 

DZIEŃ 3: 

 

ŚNIADANIE 

 

Wyjazd z Pasterki 

 

 

Kaplica Czaszek –W Kudowie znajduje się jeden z nielicznych tego typu obiektów na 

świecie. W barokowej kaplicy ściany wyłożone są trzema tysiącami ludzkich czaszek.  

 

Wambierzyce – zobaczymy tutaj okazałą barokową bazylikę, a także ruchomą szopkę 

złożoną z 800 figurek (w tym 500 ruchomych). 

 

Przejazd grupy do Osieka – zakończenie wycieczki 

 
Cena zawiera: 

- Opiekę pilota wycieczki, 

- zakwaterowanie w Domu Wypoczynkowym Szczelinka 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje,  

- bilety wstępu do: Kopalni Złota, Kaplicy Czaszek i Wambierzyce, 

- przejazdy autokarem podczas całej wycieczki  

- ubezpieczenie NNW uczestników (pod warunkiem dosłania najpóźniej na 7 dni przed imprezą 

listy uczestników z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania), 

- podatek VAT.  

 

 

•  kolejność poszczególnych bloków programowych ustala kierownik wycieczki 


