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KOTLINA KŁODZKA  
WROCŁAW – KUDOWA ZDRÓJ  – GÓRY STOŁOWE – ŚNIEŻNIK – KOPALNIA 

URANU – PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA – KOPALNIA WĘGLA W NOWEJ 

RUDZIE – KOPALNIA ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU 

 
 

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 Kotlinę Kłodzką w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg (pokoje 2-5 

osobowe z łazienkami). 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu przejazd do Karłowa, wejście na Szczeliniec Wielki: najwyższe 

wzniesienie Gór Stołowych - 919 metrów n.p.m. o płaskim wierzchołku. Zajmujący 

ponad 40 hektarów płaski szczyt jest jednym wielkim skalnym labiryntem. Następnie 

wizyta w rezerwacie Błędne Skały. To zespół osobliwych form skalnych o wysokości 

6 - 11 m, tworzący labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich. Wiele 

skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel" czy 

"Wielka Sala". Przejazd droga stu zakrętów w kierunku Czermnej, zwiedzanie jedynej  

w Polsce Kaplicy Czaszek oraz spacer po Parku Zdrojowym z pijalnią wód  

w Kudowej Zdrój. Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka z przewodnikiem na Śnieżnik (1.425 m n.p.m.) - 

najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika oraz polskich Sudetów Wschodnich.  

Po południu zwiedzanie Kopalni Uranu, która działała w latach 1948-1953  

i prowadzono w niej wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 

sztolni, 3 szyby, a długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. 

Łącznie wydobyto tu 20 ton uranu. Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 

 

4 dzień 
 

Po śniadaniu przejazd do Sierpnicy na zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnego 

Miasta Osówka – tajemniczego kompleksu budowli militarnych w Górach Sowich  

z końca II wojny światowej. Przejście przez podziemny labirynt wąskich korytarzy  

i masywnych hal. Dodatkowo na trasie ekstremalnej istnieje możliwość przeprawy 

przez zalane korytarze łódką desantową oraz pokonanie chodnika poszukiwaczy 

skarbów za pomocą kładek, pomostów oraz mostka wiszącego nad wodą. Następnie 

zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Węgla w Nowej Rudzie m.in.: sal 

wystawowych z eksponatami górniczymi, spacer do wyrobisk górniczych, spotkanie 

z duchem strzegącym tajemnic kopalni, a na zakończenie wyjazd na powierzchnię 

pierwszą w Polsce prawdziwą kolejką podziemną. Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

 

5 dzień 
 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Złotego Stoku. Zwiedzanie  

z przewodnikiem Kopalni Złota w Złotym Stoku: Sztolnia Gertruda z tajemniczym 

Chodnikiem Śmierci, Sztolnia Czarna z jedynym w Polsce podziemnym 

wodospadem, Muzeum Minerałów oraz Mennica. Około południa 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. 

 

 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 



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. 110 zł/os. 

 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

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

• Góry Stołowe – Szczeliniec Wielki …………………...…………………………………………. cena:  ok. 6 zł/os.  

• Góry Stołowe – Błędne Skały ……………………………………………………………………. cena:  ok. 6 zł/os.  

• Czermna – Kaplica Czaszek ……………………………………………………………………... cena:  ok. 4 zł/os.  

• Nowa Ruda – Kopalnia Węgla  ………………………………………..………………...……… cena:  ok. 20 zł/os. 

• Osówka – Podziemne Miasto – Trasa Historyczna………….…….………………………..…. cena:  ok. 21 zł/os. 

• Kletno – Kopalnia Uranu ……………………………………...………………………………… cena:  ok. 22 zł/os. 

• Złoty Stok – Kopalnia Złota ………………………………..…………………………….……… cena:  ok. 27 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

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

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

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

• Wrocław – Centrum Nauki Hydropolis ……………………………...…………………...…… cena:  ok. 17 zł/os. 

• Srebrna Góra – Twierdza  ……………………………….………………………………………. cena:  ok. 19 zł/os. 

• Osówka – Podziemne Miasto – Trasa Ekstremalna………….…….……………………….…. cena:  ok. 30 zł/os. 

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

• Walim – Sztolnie Walimskie – Podziemny Kompleks Rzeczka ……………………..………. cena:  ok. 18 zł/os. 

• Jaskinia Niedźwiedzia ( wymagana rezerwacja z rocznym wyprzedzeniem ! ).…...…..….. cena:  ok. 25 zł/os. 

• i inne wedle Państwa sugestii…  

 

 

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

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

• CZECHY - Adrspach – Skalne Miasto ……………………………………………….………….cena:  ok. 110 koron – tj.: ok. 20 zł/os. 

• CZECHY - Adrspach – Skalne Miasto – przejażdżka łódką …………………………………. cena:  ok. 50 koron – tj.: ok. 9 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 935,- 

36 – 40 990,- 

31 – 35 1.075,- 

25 - 30 1.180,- 

cena obowiązuje do 31.12.2022 
 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 


