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GÓRY STOŁOWE - ADRSPACH - WROCŁAW 

Termin do ustalenia  

Dzień 1: 

Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach rannych ( do 

ustalenia ) przejazd do Wrocławia –zwiedzanie z 

przewodnikiem stolicy Dolnego Śląska:  Ostrów Tumski z 

Katedrą, przejście przez Wyspę Piaskową obok Hali 

Targowej i Ossolineum do Uniwersytetu. Spacer przez 

Starówkę na przepiękny wrocławski Rynek, na środku 

którego, wznosi się  budynek Ratusza. Przejazd do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Panorama Racławicka w miarę wolnych terminów 

 

Dzień 2: 

Śniadanie, przejazd w Góry Stołowe (wyprawa na szlaki 

turystyczne z przewodnikiem): „Szczeliniec Wielki”, 

„Błędne Skały” - labirynt skalny, zwiedzanie z 

przewodnikiem Kaplicy Czaszek w Czermnej. Przejazd na 

obiadokolację i nocleg 

        

 

Dzień 3: 

Śniadanie. Przejazd do skalnego Miasta w Czechach 

(zwiedzanie z przewodnikiem) – urokliwy szlak turystyczny 

o fantastycznie ukształtowanych formach skalnych, 

przejażdżka łodzią po tzw. skalnym jeziorku. Kolejno 

Kudowa Zdrój i dom zdrojowy, powrót do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 4: 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Złotego Stoku - trasa podziemna w kopalni złota 

(„Sztolnia Gertruda” (część muzealna), „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnomem w Chodniku 

Śmierci oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. Przyjazd  do domów w 

godzinach  późno wieczornych   
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Uwaga! Możliwość wykupienia ciepłego posiłku w drodze powrotnej, za dodatkową opłatą ok. 25 zł/os. 

 

CENA: 

Ilość osób w grupie Cena od os w PLN 

60 os max + 5 opieka 

Cena tylko przy równej ilości osób 

 580 zł / os 

55 – 59 + 5 opieka  600 zł / os 

50 – 54 + 5 opieka  625 zł / os 

45 – 49  + 4 opieka  635 zł / os 

40 – 44 + 4 opieka  680 zł / os 

35 – 39 + 3 opieka  720 zł / os 

30 – 34 + 3 opieka  790 zł / os 

25 – 29  +2 opieka  885 zł / os 

 

Cena zawiera: 

➢ 3 noclegi  ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  

➢ wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji  

➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 

➢ opiekę pilota , opłaty przewodnickie 

➢ ubezpieczenie  KL I NNW   

➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może 

być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana 

do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .                                   
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UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• w przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 

powrotu dowód osobisty lub paszport 

 

Przedstawiana oferta jest propozycją, aby zrealizować wyjazd prosimy 

o kontakt z biurem w celu podpisania umowy 

 

 


