
 

 

Wrocław – Kotlina Kłodzka – Praga – Zamek Książ 

 

 
 

Dzień I 

Zbiórka o godzinie 6.15.Wyjazd 6.30. Spacer z przewodnikiem po Wrocławiu. Ostrów Tumski, najstarsza, 

zabytkowa dzielnica Wrocławia, zasiedlona co najmniej od IX wieku. Rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu, 

gdyż był to najwygodniejszy punkt przekraczania Odry. Stare Miasto, rynek wywodzi się z XIII – wiecznego 

miasta lokacyjnego. Jest to jeden z największych rynków staromiejskich w Europie o wym. 205 x 175m. 

Otaczające go budynki reprezentują style różnych epok. Zobaczymy m.in. Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych i 

ulica Jatki, gotycki ratusz, kamienice „Jaś i Małgosia”, budynki uniwersytetu m.in  Leopoldinum. Zwiedzanie  

Panoramy Raclawickiej,  slynnego dziela Janusza Kossaka  . Przejazd do Kudowy. Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień II 

Śniadanie. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, samodzielne czerpanie papieru. Zwiedzanie muzeum w 

którym wystawy, przedstawiają historię papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku w okresie 

rękodzielniczej produkcji oraz historię techniki i technologii papierniczej, w dobie maszynowej produkcji papieru. 

W przyziemiu papierni znajduje się czerpalnia, w której odbywa się pokazowa rękodzielnicza produkcja papieru. 

Widokowa trasa do Zieleńca. Torfowisko pod Zieleńcem. Rezerwat został utworzony w roku 1954 i jest 

położony w północno-zachodniej części Gór Bystrzyckich.  Torfowiska występują dokładnie na wododziale 

pomiędzy zlewiskiem Morza Bałtyckiego i Północnego. Przepływające przez torfowisko wody wypłukują kwasy 

humusowe, w wyniku czego woda nabiera charakterystycznego ciemnoczerwonego koloru. Park Zdrojowy w 

Dusznikach Zdroju i pijalnia wód.  Czermna, Kaplica Czaszek, ściany i sufit kaplicy pokrywa ok. 3 tys. czaszek i 

kości ludzkich. Dalsze 20-30 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą. Są to pozostałości ofiar wojen śląskich 

oraz chorób zakaźnych (epidemii cholery) z XVIII wieku. Spacer po Kudowie Zdrój, Pijalnia wód oraz Park 

Zdrojowy. Obiadokolacja.  



 

 

Dzień III 

Śniadanie. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie z przewodnikiem. Hradczany, powstała w XIV w "królewska" 

dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy. Zobaczymy Pałac Prezydencki, zamek królewski, bazylikę św. 

Jerzego, ogrody królewskie z Belwederem oraz budowaną przez 6 stuleci, katedrę św. Wita. Ogrody 

Wallenstaina, Plac Małostrański. Most Karola, łączący dzielnice Malá Strana i Staré Město, będący jedną z 

najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta. Rynek staromiejski, najbardziej 

reprezentacyjny plac miasta. Rynek otaczają kilkusetletnie kamienice. Na rynku znajduje się ratusz staromiejski, 

a na jego wieży piętnastowieczny, ruchomy zegar astronomiczny „Orloj”. Pomnik Jana Husa. Dom Gminy 

Praskiej, Brama Prochowa, Staroměstské náměstí. Obiadokolacja w restauracji „ V cipu”. Powrót do Polski 

około 22.00.  

 

Dzień IV  

Śniadanie. Zwiedzanie Zamku Książ. Zobaczymy m.in. salony barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę 

Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński, Salon Gier. Następnie poznamy najstarsze pomieszczenia zamkowe 

przebudowane podczas II wojny światowej w ramach realizowanego w zamku tajemniczego projektu 

hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). Space na punkt widokowy. Obiad w drodze 

powrotnej. Powrót około 20.00.  

 

Termin do uzgodnienia.  

 

Cena: 1900 zł/os. dla grupy 15 uczestników.  

Cena: 1650 zł/os. dla grupy 20 uczestników.     

Cena: 1400 zł/os. dla grupy 30 uczestników.  

      

Cena zawiera: transport, noclegi, wyżywienie według programu, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę 

licencjonowanego pilota, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępów, opłaty drogowe i parkingowe, 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 


