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              ***  Kotlina Kłodzka  ***   

DZIEŃ 1 :
Wyjazd ok.03:00. Przyjazd do Kłodzka, zwiedzanie Kłodzka     
z przewodnikiem: spacer po Rynku, Most Gotycki św. Jana
(odwzorowanie Mostu Karola w Pradze), Plac Franciszkański,
Twierdza Kłodzka - ogromne bastiony i komnaty, podziemne
chodniki minerskie, zwiedzamy część górną. 
Przejazd do Dusznik Zdroju, obejrzenie Muzeum Papiernictwa
mieszczącego się w zabytkowym XVII - wiecznym Młynie. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 :
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do Karłowa -
przejazd Drogą Stu Zakrętów, wejście na Szczeliniec Wielki.
Trasa zwiedzania prowadzi między piaskowcowymi formami
skalnymi (posiadającymi własne nazwy utworzone od ich
charakterystycznych kształtów) i głębokimi szczelinami
dochodzącymi do 17 m. Wędrówka wśród pięknych skalnych
form Błędnych Skał. Obejrzenie Kaplicy Czaszek w Czermnej
- wnętrze której wystrój stanowią warstwowo ułożone czaszki  
i piszczele ok. 3 tys. ludzi-ofiar wojen i epidemii. Przejazd do
Parku Zdrojowego- to główna uzdrowiskowa atrakcja  
Kudowy-Zdroju. Na terenie parku mamy zadbane drzewa
i krzewy, kręte alejki umilające spacery w sprzyjającym
klimacie i ponad 300 gatunków roślin, drzew i krzewów.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 :
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Skalnego Miasta
w Czechach (Adršpašskoteplické skály) to fantastyczny
kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury i będący
fragmentem Gór Stołowych. Wyjazd w drogę powrotną.
Obiad na trasie. Powrót w późnych godzinach nocnych.
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Cena za os.*

 od 680 zł

* Cena może ulec zmianie po potwierdzeniu cen noclegów i ostatecznej liczby uczestników 
wycieczki.

Cena zawiera: 

➢ Transport komfortowym autokarem AGAT, 
➢ 2 noclegi w Hotelu ** w Kudowej Zdroju – pokoje 2- 3- osobowe z łazienkami,
➢  wyżywienie: śniadania (2), obiadokolacje (2), 
➢ bilety wstępów (Twierdza Kłodzka, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Kaplica Czaszek, 

Muzeum Papiernictwa, Skalne Miasto w Czechach), 
➢ opiekę pilota, 
➢ usługę przewodnicką .

Cena nie zawiera: 
➢ obiadu w dniu powrotu, 
➢ opłaty klimatycznej w hotelu.
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