Podróżnik
zaprasza
Osobliwości Dolnego Śląska
Sosnówka – kaplica św. Anny (spacer)
Jelenia Góra Cieplice dawniej Cieplice Śląskie Zdrój
TERMIN: 3 października 2020, sobota
WYJAZD: godz.08:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Jelenia Góra Cieplice -

Cieplice Śląskie Zdrój

Cieplice to obecnie uzdrowiskowa część Jeleniej Góry. To także najstarsze w
naszym kraju uzdrowisko - ustanowiono je już pod koniec wieku XIII-tego.
Cieplice słyną, jak sama nazwa wskazuje, z leczniczych termalnych źródeł,
których temperatura dochodzi do 90 stopni Celsjusza. Od zakończenia II wojny
światowej do 1976 r. miejscowość funkcjonowała jako samodzielne miasto
Cieplice Śląskie-Zdrój. Dzieje Cieplic sięgają XIII w., a od wieku XIV-tego - do
1945 roku stanowiły własność rodu Schaffgotschów. Tu też znajdowała się ich
główna siedziba kiedy spłonął zamek Chojnik w wieku XVII. Piękny pałac
Schaffgotschów przetrwał i aktualnie w budynku mieści się filia Politechniki
Wrocławskiej.

Plac Piastowski

Pawilon Edward w Parku Zdrojowym

Plac Piastowski to centrum cieplickiej starówki i główny deptak . Oprócz pałacu
Schaffgotschów znajdują się przy nim budynki uzdrowiskowe, dawne hotele i
pensjonaty.
Ewangelicki kościół Zbawiciela, pochodzący z XVIII stulecia. W środku
znajduje się rokokowe lecz proste wyposażenie - tak typowe dla ewangelickich
kościołów – zwiedzimy jego wnętrze

Barokowy kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela wybudowany na początku XVIII
stulecia - w ołtarzu zobaczymy obraz "śląskiego Rafaela" - Michała Willmanna.

Ewangelicki kościół Zbawiciela

Rzymsko-katolicki św. Jana Chrzciciela

Odwiedzimy także Muzeum Przyrodnicze Podwaliną tej instytucji były
pozostałości ogromnej kolekcji rodziny Schaffgotschów (gromadzone od XVI w.),
które przechowywane były do 1945 roku w klasztorze pocysterskim, "Długim
Domu" oraz pałacach Schaffgotschów w Cieplicach i Sobieszowie. Muzeum
utworzono w 1954 roku i początkowo mieściło się w "Długim Domu" (część
dawnego klasztoru cysterskiego) a w latach 60-tych zostało przeniesione do
Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim w Cieplicach. W 2009 roku Miasto
Jelenia Góra przejęło część dawnej prepozytury zakonu cystersów i po remoncie i
adaptacji pomieszczeń w 2013 roku przeniosło się tam Muzeum Przyrodnicze. W
specjalnej Sali multimedialnej obejrzymy unikatową ekspozycję Wirtualnego
Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku czyli zarchiwizowanych
dwadzieścia zespołów malowideł freskowych z Dolnego Śląska.
Kaplica Świętej Anny w Sosnówce położona jest na zachodnim,
porośniętym lasem, zboczu Grabowca (784 m n.p.m.). Została zbudowana w
miejscu Dobrego Źródła (zwanego też Źródłem Miłości lub Świętym Źródłem).
Pierwsza, jeszcze drewniana, kaplica stała w tym miejscu już w XIII wieku.

Obecny budynek pochodzi z początku XVIII-tego stulecia. Kaplica wybudowana
jest na planie elipsy (10 x 14 metrów). W środku znajduje się m.in. figura
Świętego Wawrzyńca przeniesiona tutaj z kaplicy na Śnieżce w 1812 roku.
Największą jednak atrakcją tego miejsca jest Dobre Źródło bijące tuż pod
głównym ołtarzem. Swe zdrowotne właściwości woda zawdzięcza obecności
promieniotwórczego radonu. Woda ze źródła odprowadzana jest poza kapliczkę
kanałem, tak aby można mieć do niej dostęp. Obrazy zdobiące kaplicę zostały
namalowane na miedzianej blasze ponieważ te które zostały wykonane na desce

lub płótnie bladły za sprawą radonu. Spacerkiem (ok. 1,5 godz. w obie strony z
przerwą) podejdziemy do tego miejsca. Trasa jest łatwa , prowadzi lasem i
łąkami (wskazane wygodne obuwie turystyczne).

Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00
CENA : 110 zł

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT).
Cena nie obejmuje wstępów i obiadu.

Wstępy płatne dodatkowo
 Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach – sobota bezpłatna
 Kościół ewangelicki – 2 zł/os
 Kościół św. Jana Chrzciciela – 2 zł/os
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 25 zł/os – 1 danie
pieczeń, ziemniaki, surówka)- pieniądze będą zebrane w autokarze.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko - Cieplice (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

