
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                     Bolesławiec – Kliczków                        
TERMIN:  29 maja 2021, sobota 
WYJAZD:  godz.08:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 
 

Bolesławiec 
 Manufaktura – Żywe Muzeum Ceramiki – zapoznamy się z procesem 

powstawania ceramiki obserwując poszczególne etapy wyrobu naczyń. 
Zobaczymy tradycyjną, ręczną metodę „stempelkowania” – 
charakterystycznego zdobienia bolesławieckich wyrobów. Odwiedzimy 

fabryczny sklep gdzie będzie można kupić przepiękne , w różnych wzorach, 
naczynia i bibeloty – w cenach od kilkunastu do kilkuset złotych 

 

      
 

 Spacer po starej części Bolesławca – rynek, ratusz z zachowanym 
fragmentem dekoracji sgraffito, kamienice bogatych mieszczan 

 

        
                                                   Zachowane mury obronne miasta 



 

 Bazylika Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium NMP – niezwykle bogate 
XVIII-wieczne wyposażenie, ciekawa historia świątyni – wnętrze w miarę 

dostępu 
 Sąd Rejonowy dawniej gimnazjum – jeden z najpiękniejszych 

świeckich budynków  Dolnego Śląska w stylu neogotyku – z zewnątrz 

 Mury obronne miasta – zachowały się spore fragmenty 
 Pomnik Kutuzowa – monument poświęcony jednemu z najsłynniejszych 

dowódców rosyjskich walczących w kampanii antynapoleońskiej. 
Wykonany z żeliwa, o ponad 12-metrowej wysokości.  

 

         
                     Neogotycki budynek sądu                                               Rynek 

 

         
                         Wiadukt kolejowy                                                Pomnik Kutuzowa 

  

 Wiadukt kolejowy – zbudowany w XIX wieku, rozpięty nad rzeką Bóbr. 
Zaliczany jest do najdłuższych tego typu w Polsce i w Europie. Ma 490 m 
długości, 35 łuków o wysokości 26 m każdy. 

 

Zamek Kliczków 
Zamek Kliczków to prawdziwa perła architektury. Jego historia sięga XIII wieku.   
Inicjatorem budowy był książę świdnicko-jaworski  Bolko I Surowy. Zamek stał 

się jedną z obronnych warowni na granicy śląsko-czeskiej. Potem właściciele 
zmieniali się wielokrotnie przebudowując zamek. W XVI wieku przeszedł on 
znaczącą przebudowę w stylu renesansowym dzięki rodowi von Rechenberg. 

Obecny wygląd  zawdzięcza ostatnim właścicielom rodzinie zu Solms-Baruth. 
Organizowano tu słynne przyjęcia i polowania w których uczestniczył parokrotnie 

cesarz Wilhelm II. Pod koniec II wojny światowej członków rodziny aresztowano 
w związku z zamachem na Hitlera a zamek został skonfiskowany. Po wojnie,  
 



 

  
 

  
 
zaniedbany znalazł się w opłakanym stanie. Dopiero pod koniec lat 90-tych został 
zakupiony przez obecnego właściciela. Zamek wyremontowano, odrestaurowano i 

urządzono w nim luksusowy hotel. Najstarszą część  udostępnia się do 
zwiedzania. Od przewodnika usłyszymy ciekawą historię samego zamku i jego 

dawnych właścicieli. Obejdziemy zamek dookoła aby docenić jego piękno oraz 
zajrzymy na cmentarz koni, gdzie posłuchamy ciekawej opowieści o 
pochowanych tam zwierzętach.  

 
Powrót do Wrocławia – ok. 20:00  
 

CENA :  115 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT). 

Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 110 zł 
 
Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze 

 Żywe Muzeum Ceramiki – 17 zł/os 

 Zamek Kliczków – 15 zł/os 
  
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 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 -  Bolesławiec (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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


