
Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

ZIEMIA KŁODZKA 
z wycieczką do Czech

hotel ABIS
Kamieniec Ząbkowicki, Polanica Zdrój, 

Broumov, Złoty Stok
Kotlina Kłodzka ze stolicą w Kłodzku to największa sudecka kotlina, a przy tym wspaniały i bardzo popularny 
region turystyczny, oferujący wiele różnorodnych atrakcji, zarówno latem jak i zimą. To tutaj skupia się 
najwięcej przepięknych uzdrowisk takich jak Kudowa Zdrój, czy Polanica Zdrój z pijalniami wód mineralnych 
znanymi w całej Polsce, parkami zdrojowymi i przepięknymi deptakami

Świadczenia:  
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek)
 2 noclegi w hotelu w Bystrzycy Kłodzkiej 
 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
 impreza muzyczno-taneczna
 opieka pilota
 ubezpieczenie NNW, KL

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. 8.00, przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego - zwiedzanie pałacu Marianny Orańskiej – perły
architektury Dolnego Śląska, następnie przejazd do  Polanicy Zdrój –  spacer po mieście: deptak, pijalnia
wód  Wielka  Pieniawa.  Przejazd  do  hotelu,  zakwaterowanie,  obiadokolacja,  impreza  muzyczno-taneczna,
nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Czech do miejscowości Broumov, zwiedzanie browaru Opat połączone z degustacją
piw, krótki spacer po miasteczku, powrót do Bystrzycy Kłodzkiej, przejazd na kulig z pieczeniem kiełbasek
i grzanym winem, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Złotego Stoku - zwiedzanie kopalni złota Podziemną Trasą Turystyczną, w tym część
muzealna „Sztolnia Gertruda”, „Chodnik śmierci”, podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej. Powrót z imprezy
w godzinach popołudniowych

Cena nie zawiera biletów wstępu i przewodnika lokalnego
Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – 15 zł
Kopalnia Złota – 29 zł
Browar OPAT – 200 CZK
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