
SZKLARSKA PORĘBA z wypadem do CZECH 
 

TERMIN: 23.06 – 26.06.2016r. 
 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

I DZIEŃ 

 

 04.45 - podstawienie autokaru w miejscu wskazanym przez klienta i wyjazd na trasę, 

 wizyta w ZAMEKU KSIĄŻ – zwiedzanie jednego z największych zamków w Polsce 

i Europie. Zbudowany został na urwistym skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m. 

Zamek został wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego 

Bolka I Surowego, 

 przejazd do SZKLARSKIEJ PORĘBY/ JAKUSZYCE, zakwaterowanie,  

 obiadokolacja, nocleg. 

 

II DZIEŃ 

 

 godz.07.30 – śniadanie,  

 godz.08.30 – spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na wycieczkę do SKALNEGO 

MIASTA W CZECHACH – niezapomniana przygoda w górach, spacer SKALNYM 

MIASTEM ADRSPACHU. Romantyczne zakątki, schody, jaskinie, przesmyki, 

wodospady, skały połączone w spękane masywy. Ukoronowaniem wędrówki jest 

krótka wycieczka łodzią po jeziorku położonym wśród formacji skalnych, 

 przejazd do CIEPLIC na Termy Cieplickie, które położone są w uzdrowiskowym 

centrum Jeleniej Góry – Cieplicach. Otoczenie Term stanowią dwa zabytkowe parki – 

Park Norweski i Park Zdrojowy. Pobyt na basenach (2 godziny) – sauny, duże wanny 

jacuzzi, tepidarium, grota śnieżna i fontanna lodowa, strefa relaksu z leżankami oraz 

gabinety masażu. To idealne miejsce do relaksu i cichego odpoczynku. Temperatura 

wody we wszystkich basenach wynosi od 27°C do 36°C, a jej głębokość sięga od 0,4 

m do 1,6 m. (atrakcje: dzika rzeka, huśtawka wodna, leżanki z bąbelkami oraz 

masujące plecy i kark strumienie). Niecka basenu jest połączona wodnymi 

korytarzami z basenem pływackim, dzięki czemu można swobodnie przemieszczać się 

między nimi bez wychodzenia z wody. Spacer po PARKU ZDROJOWYM – Park 

Zdrojowy Przylega do pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. Pierwsze wzmianki 

o przypałacowym ogrodzie francuskim pochodzą z 1748 r. 

 ok. godz. 18:30 – powrót do bazy noclegowej,  

  godz.19:30 – uroczysta integracyjna kolacja przy muzyce z DJ, nocleg, 

 

 III DZIEŃ 

 

 godz. 08.00 – śniadanie,  

 godz. 09.00 – spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do KARPACZA położonego 

u stóp Śnieżki (1602 m n.p.m.), wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę, wejście na 

Śnieżkę i przejście do Świątyni Wang – zabytkowego kościółka z Norwegii, 

 godz.16:30 – impreza plenerowa – spotkanie z tradycjami i historią Karkonoszy 

w STAREJ CHACIE WALOŃSKIEJ. Niezapomniany, pełen emocji, udział 

w ceremonii pojednania z „Duchem Karkonosza” w towarzystwie „wiedźm”, 

w grocie, przy ognisku z niespodziankami, powrót do bazy z pochodniami, nocleg,  

http://www.cieplice.pl/atrakcje/1/palac_schaffgotschow


 powrót do bazy noclegowej, obiadokolacja, nocleg, 

 

 

IV DZIEŃ 

 

 godz.7:30 – śniadanie, wykwaterowanie,  

 przejazd do SZKLARSKIEJ PORĘBY – zwiedzanie Huty Szkła „Julia” – 

miejsca, w którym splata się historia, piękno szklanych arcydzieł i ręczny proces 

produkcji. Podczas zwiedzania z przewodnikiem obejrzycie Państwo niezwykły 

proces wytwarzania kryształu w pracującej hucie. Ścieżka turystyczna prowadzi przez 

wiele działów m.in. miejsca gdzie doświadczeni rzemieślnicy dmuchają i formują 

gorącą masę szklaną dosłownie wyczarowując kryształowe produkty na oczach 

turystów – od szlifowania, poprzez nanoszenie przepięknych zdobień i misterne 

pakowanie kryształu. W sklepie firmowym zakupić można „kryształowe cudeńka”, 

 wyjazd w drogę powrotną, obiad na trasie, 

 powrót w późnych godzinach wieczornych. 
 

CENA: 1089 zł dla grupy 40uczestników. 

 

CENA OBEJMUJE: 
 transport autokarem klasy turystycznej, 

 3 noclegi, 3śniadania, 1 obiad, 3obiadokolacje (w tym 1 obiadokolacja integracyjna z DJ), bilety 

wstępów – Chata Walońska, Skalne Miasto, Huta Julia, pobyt na basenach w Cieplicach 

(2godziny),wjazd na Kopę, Świątynia WANG, wejście do KPN, 

 pilota na całej trasie, przewodników (Karpacz, Skalne Miasto, Cieplice), 
 ubezpieczenie NNW i KL. 

 

UWAGA! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 


