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KARKONOSZE  
WROCŁAW – KOTLINA JELENIOGÓRSKA – KARKONOSKI PARK NARODOWY 

 – ŚNIEŻKA – KOPALNIA W KOWARACH – PARK MINIATUR – ZAMEK KSIĄŻ 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Wrocławia. Przejazd przez Polskę. Po 

południu zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Dolnego Śląska: najstarszej części 

miasta – Ostrowa Tumskiego 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 majestatyczny budynek Ratusza. 

Na zakończenie pobytu we Wrocławiu istnieje możliwość wizyty w Panoramie 

Racławickiej, gdzie odwiedzający przenoszą się w sam środek wydarzeń, które miały 

miejsce 4 kwietnia 1794 roku, kiedy to pod Racławicami wojska powstańcze pod 

wodzą generała Tadeusza Kościuszki pokonały w bitwie wojska rosyjskie. Przyjazd  

w Karkonosze w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg (pokoje 2-5 osobowe 

z łazienkami). 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Kotliny Jeleniogórskiej: 

wejście na Zamek Chojnik z przepiękną panoramą Kotliny Jeleniogórskiej  

i otaczających ją pasm górskich. Zejście do Sobieszowa przez Zbójeckie Skały. 

Przejazd w okolice Szklarskiej Poręby. Spacer do wodospadów Szklarki oraz 

Kamieńczyka – największego w polskich Karkonoszach. Wizyta w Leśnej Hucie, 

gdzie na oczach widzów ręcznie formowane są różne kolorowe szklane „cudeńka”. 

Hutnicy używają przy tym dawnych narzędzi i form hutniczych, co dodaje 

produkowanym przedmiotom dodatkowego waloru rzemieślniczej perfekcji. Powrót 

na obiadokolację i nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wizyta w tajnej Kopalni „Liczyrzepy” w Kowarach w której poznamy 

historię kowarskiego górnictwa, pracy gwarków – dawnych górników oraz 

wydobywania kruszców, żelaza i rudy uranowej na zlecenie władz ZSRR. 

Popołudniu zwiedzanie z animatorem Parku Miniatur Dolnego Śląska, który  

w przystępny sposób przedstawi krótką historię pokazywanych obiektów, włącznie  

z ciekawostkami i legendami z nimi związanymi. Po południu czas do dyspozycji 

grupy w Parku Rozrywki Esplanada lub pobyt w Termach Cieplickich.  Powrót  

na obiadokolację i nocleg. 

 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wyprawa z przewodnikiem górskim do Karkonoskiego Parku 

Narodowego: wjazd wyciągiem krzesełkowym na Małą Kopę, przejście piesze na 

Śnieżkę, zejście do Karpacza. Po powrocie do Karpacza zwiedzanie Świątyni Wang – 

unikatowej i najważniejszej atrakcji turystycznej Karpacza i Karkonoszy. 

Powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

5 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Książa. Zwiedzanie  

z przewodnikiem Zamku Książ – monumentalnego zamku książęcego, który  

po Malborku i Wawelu jest trzecim największym zamkiem w Polsce. Jego dzieje 

sięgają średniowiecza i owiane są licznymi, często tajemniczymi historiami  

i legendami. W czasie zwiedzania podziwiać można przepiękne barokowe wnętrza, 

zejść do podziemi lub wejść na wieżę z widokiem na okoliczne pasma górskie  

i miejscowości, a także odpocząć w pięknym otoczeniu – na zamkowych tarasach. 

 Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na 

posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość 

zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os. Zakończenie wycieczki  

w późnych godzinach wieczornych. 
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Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników,  

• 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 165 zł/os. 

 
Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Wrocław …………………………………………………………………………………………… bezpłatnie 

• Karkonosze – Zamek Chojnik …………………..………………...………...………………...… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Karkonosze – Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka …..…………………………………..…….. cena:  ok. 4 zł/os. 

• Karkonosze – Wodospad Szklarki ………………………………...…...…………………..…… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Karkonosze – Huta szkła w Leśnej Hucie ………………………………………………………cena:  ok. 8 zł/os. 

• Karkonosze – Park Miniatur w Kowarach …………………………………………………….. cena:  ok. 23 zł/os. 

• Karkonosze – Kopalnia Liczyrzepy w Kowarach …………………………………………….. cena:  ok. 21 zł/os. 

• Karkonosze – wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę w 1 stronę ……………..……….... cena:  ok. 25 zł/os. 

•  Karkonosze – Świątynia Wang ……………………………...….….…………………………… cena:  ok. 7 zł/os. 

• Karkonosze – Termy Cieplickie (2h)……………………………...….….…………....………… cena:  ok. 22 zł/os. 

• Zamek Książ ………………………………………………...…………………………………...... cena:  ok. 45 zł/os. 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Wrocław – Aula Leopoldina + Wieża Matematyczna ……….……………..…………………. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Wrocław – Panorama Racławicka ………………………………………………………………. cena:  ok. 35 zł/os. 

• Wrocław – Zoo i Afrykarium ………………………………………....……………...……….… cena:  ok. 35 zł/os. 

• Karkonosze – całodzienna piesza wycieczka z przewodnikiem górskim na Śnieżkę …..… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Karkonosze – wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę w 2 strony ………………..……... cena:  ok. 30 zł/os. 

• Karkonosze – Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ……..…………………………. cena:  ok. 4 zł/os. 

• Karkonosze – Miasteczko Western City w Karpaczu ………………………………………… cena:  od 20 zł/os. 

• Karkonosze – Muzeum Zabawek w Karpaczu ……………………………………………….. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Karkonosze – Aquapark w Karpaczu ………………………………………………………….. cena:  ok. 25 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia w Wałbrzychu …...……... cena:  ok. 20 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Sztolnie Walimskie – Podziemny Kompleks Rzeczka …………...…. cena:  ok. 16 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Zamek w Bolkowie ……………………………………………………... cena:  ok. 6 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Opactwo Cystersów w Krzeszowie ……………………………...…… cena:  ok. 13 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy …………………………………. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Ziemia Wałbrzyska – Kościół Pokoju w Świdnicy lub w Jaworze …….……………………. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Park Rozrywki Esplanada – Alpine Coaster – 1 przejazd……………………………….…… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Park Rozrywki Esplanada – Alpine Coaster – 2 przejazdy……………………………...……. cena:  ok. 27 zł/os. 

• Park Rozrywki Esplanada – Wieża Emocji – 1 runda ………………………………………… cena:  ok. 12 zł/os. 

• Park Rozrywki Esplanada – Wieża Emocji – 1 runda z biletem Alpine Coaster..……..…… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Park Rozrywki Esplanada – Symulator Rodeo – 2 próby……………………………….……. cena:  ok. 12 zł/os.  

 

Dla grup zaszczepionych posiadających unijny certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19 proponujemy: 
 

• CZECHY – całodzienna wycieczka z przewodnikiem do Pragi……………………………... cena:  ok. 130 zł/os.  

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 940,- 

36 – 40 995,- 

31 – 35 1.080,- 

25 – 30  1.185,- 
 cena obowiązuje do 31.12.2022 
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