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WYCIECZKA SZKOLNA - ZIEMIA KŁODZKA 3 DNI 

12-14.06.2023 r. 

Podczas tej wycieczki zobaczymy min. fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami 

natury, czyli Rezerwat Błędne Skały i Szczeliniec Wielki, odwiedzimy jedno z najpiękniejszych i 

najstarszych uzdrowisk polskich, zawitamy w najdłuższej jaskini sudeckiej i jednej z 

najdłuższych, i najgłębszych w Polsce. Na koniec wycieczki zobaczymy Twierdzę, która jest 

wyjątkową atrakcją i miejscem sprzyjającym miłośnikom historii, przyrody i turystyki.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 1/ ZŁOTY STOK – KLETNO - MIĘDZYGÓRZE 

Wyjazd w porannych godzinach z umówionego miejsca, przejazd w kierunku Złotego 

Stoku, zwiedzanie dawnej Kopalni Złota. Przejazd do Kelnta, zwiedzanie Jaskini 

Niedźwiedziej, która jest najdłuższą jaskinią w Sudetach i jedną z większych w Polsce, 

którą po przypadkowym odkryciu w roku 1966 podczas eksploatacji kopalni marmuru, 

a następnie wielu pracach badawczych, geologicznych, górniczych i budowlanych 

udostępniono dla turystów od 1983 roku. Przejazd do ośrodka wypoczynkowego, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

DZIEŃ 2/ GÓRY STOŁOWE  

Śniadanie, przejazd  w Góry Stołowe stanowiące zespół bloków skalnych na wysokości 

853 m n.p.m., tworzący malowniczy labirynt skalnego miasta.  Dwie Trasy do przejścia 

z przewodnikiem: Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Wejście do skansenu: Wsi Sudeckiej 

ognisko z kiełbaskami, warsztaty wypieku chleba. Następnie przejazd do kaplicy 

Czaszek w Czermnej. Powrót do ośrodka wypoczynkowego, obiadokolacja, nocleg.  

 

DZIEŃ 3/ SREBRNA GÓRA – ZĄBKOWICE  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Srebrnej Góry, zwiedzanie Twierdzy z 

przewodnikiem. Przejazd w kierunku miejsca wyjazdu, po drodze zwiedzanie Ząbkowic 

z krzywą wieżą. Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach późno popołudniowych, 

zakończenie wycieczki.   
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Cena obejmuje: 

• transport komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe 

• zakwaterowanie w ośrodku Marysieńka http://www.marysienka.pl w pokojach 

2,3, 4 osobowych z łazienkami lub inny  

• wyżywienie: 2x obiadokolacja, 2x śniadanie 

• opiekę pilota/Przewodnika Sudeckiego  

• realizację w/w programu  

• ubezpieczenie NNW 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów: Jaskinia Niedźwiedzia 35zł/os, 

Kopalnia Srebra 34zł/os, Twierdza w Srebrnej Górze 35zł/os, Szczelinie Wielki i 

Błędne Skały 12zł/os, Skansen Wsi Sudeckiej 35zł/osobę (w tym wstęp, 

warsztaty wypieku chleba z poczęstunkiem, ognisko z kiełbaskami) - ceny biletów 

150zł/ osobę (ulgowe) są orientacyjne, mogą ulec zmianie, do potwierdzenia na 

miesiąc przed wyjazdem. Wpłata za wstępy na konto biura. 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w 

biurze) 

Dodatkowe informacje: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• w niektórych miejscach, koszty wstępu mogą być płatne dla opiekunów  

• istnieje możliwość modyfikacji programu na życzenie grupy  

• Podczas całej wycieczki zalecamy strój sportowy oraz wygodne obuwie 

trekkingowe/sportowe. Latem należy zabrać ze sobą cieplejszą odzież do 

założenia podczas zwiedzania Kopalni Złota oraz Jaskini Niedźwiedziej, w 

podziemnych korytarzach panuje stała temperatura 7-10˚C. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
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