
 

 

   

 KOLONIA LETNIA 

 KOTLINA KŁODZKA Z PRAGĄ 

1 DZIEŃ 
Rano (ok. 07:00) wyjazd z Trójmiasta. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd w Kotlinę Kłodzką w godzinach 
wieczornych, zakwaterowanie w pensjonacie, ciepła kolacja, nocleg.  
 

Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.  
Wyżywienie - kuchnia regionalna - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

2-11 DZIEŃ  
POBYT W KOTLINIE KŁODZKIEJ ORAZ REALIZACJA PROGRAMU 
✓ całodzienna wycieczka autokarowa do STOLICY CZECH - PRAGI (m.in.: zmiana warty na reprezentacyjnym 

dziedzińcu zamkowym, katedra Św. Wita - najokazalsza gotycka świątynia w Europie Środkowej oraz Stary 
Pałac Królewski. Zejście do Małej Strany - dzielnicy barokowych pałaców i malowniczych ogrodów. Przejście 
przez Most Karola - najsłynniejszy most w Europie z galerią barokowych pomników. Spacer w kierunku 
Rynku Starego Miasta z okazałym Ratuszem, słynnym zegarem astronomicznym, pomnikiem Jana Husa oraz 
gotyckim kościołem Marii Panny przed Tynem. Wizyta na Placu Wacława - sercu współczesnej Pragi); 

✓ wycieczka autokarowa do SKALNEGO MIASTA W CZECHACH (m.in.: spacer po malowniczym rezerwacie 
formacji skalnych, wspaniale wyrzeźbionym przez naturę. Skalne ściany sprawiają monumentalne wrażenie. 
Ponadto znajdują się tutaj: skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro otoczone różnobarwną 
roślinnością oraz górne jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją jest przeprawa tratwą); 

✓ wycieczka w GÓRY STOŁOWE (m.in.: wejście na Szczeliniec Wielki - najwyższe wzniesienie Gór Stołowych 
oraz przejście przez skalny labirynt - Błędne Skały); 

✓ wycieczka autokarowa do KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU (m.in.: Sztolnia Gertruda z tajemniczym 
Chodnikiem Śmierci oraz Sztolnia Czarna z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem); 

✓ wycieczka autokarowa do 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); 

✓ wycieczka autokarowa do KŁODZKA (m.in.: spacer po starówce z gotyckim mostem wzorowanym na Moście 
Karola, przejście Podziemną Trasą Turystyczną; 

✓ wycieczki po KOTLINIE KŁODZKIEJ (m.in.: Polanica Zdrój z Parkiem Zdrojowym, Kudowa Zdrój oraz Kaplica 
Czaszek ); 

✓ piesze wycieczki krajoznawcze; 
✓ kąpiele na basenie pod nadzorem ratownika; 
✓ gry, zabawy, konkursy (np.: konkursy plastyczne, muzyczne, quizy, zabawy integracyjne); 
✓ zajęcia sportowo-rekreacyjne (np.: gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe); 
✓ dyskoteki z konkursami; 
✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

12 DZIEŃ 
Po wczesnym śniadaniu (+suchy prowiant) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta ok. 20:00. 
 
 

TERMIN CENA 
26.06 - 07.07.2021 1.899 PLN 

 

 
CENA ZAWIERA 

dojazd i obsługę wygodnym autokarem 
turystycznym z toaletą, video, barem, 
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspo-
zycji grupy; 11 noclegów w pensjonacie 
- pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dzie-
nnie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) + suchy prowiant na drogę 
powrotną; realizację programu; bilety 
wstępu do wszystkich zwiedzanych 
obiektów oraz na baseny; opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
(nauczyciele) zatwierdzonej przez Kura-
torium Oświaty; usługi przewodników w 
trakcie wycieczek; opiekę medyczną; 
opiekę ratownika na basenie; ubezpie-
czenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW - suma gwarancyjna 
10.000 zł. 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

uczestnicy muszą posiadać paszport lub 
tymczasowy dowód osobisty, legityma-
cję szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie 
na własne wydatki (według uznania 
rodziców). 

 


