Podróżnik
zaprasza
Kłodzko – Jaskinia Niedźwiedzia – Lądek Zdrój
TERMIN: 18 lipca 2021 , niedziela
WYJAZD: godz.07:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana
Pawła II)

Kłodzko
Jedno z najstarszych i z czasem najważniejszych miast w regionie, tędy
prowadziła odnoga szlaku bursztynowego. Różnie układały się losy tego miasta i
dopiero w 1945 roku po wielu wiekach znalazło się w granicach Polski.
Pospacerujemy po najstarszej części położonej na wysokiej terasie, na zboczu
Fortecznej Góry na której znajduje się wielka atrakcja miasta Twierdza, którą
jednak tym razem pominiemy skupiając się na starszych zabytkach. Zachował się
oryginalny układ urbanistyczny miasta podyktowany niecodziennym położeniem ,
stąd strome uliczki czy „pochyły” rynek.
Podczas spaceru zobaczymy:
Most Gotycki nad kanałem Młynówka – wielu osobom kojarzy się z mostem
Karola w Pradze może dzięki grupom rzeźbiarskim umieszczonym przy kamiennej
balustradzie. Dawniej stał w tym miejscu drewniany most który w XIII wieku
zastąpiono obecnym, murowanym.

Rynek – dominuje w nim jeden z najpiękniejszych dolnośląskich ratuszy.
Zachowało się sporo dawnych mieszczańskich kamienic ale cala jedna pierzeja to
współczesna zabudowa która zastąpiła rozebrane z konieczności domy ponieważ
groziło im zawalenie się na skutek „siadających” fundamentów i pękających
ścian. Po wojnie miastu groziła zagłada, o mały włos starówka nie zapadłaby się

pod ziemię. A dlaczego? Dowiecie się państwo od przewodnika który opowie o
dramatycznej walce o miasto w latach 60-tych po wojnie.
Kościół Wniebowzięcia NMP – gotycka świątynia nawiązująca do praskiego
gotyku. Monumentalna budowla, jeden z największych kościołów na Dolnym
Śląsku. Gotyckie wnętrze zostało zbarokizowane przez jezuitów co dało wspaniały
efekt. Wewnątrz wiele bezcennych zabytków o których opowie przewodnik.
Kłodzko to temat na cały dzień my jednak na tym zakończymy naszą wizytę w
tym pięknym mieście i udamy się wgłąb Ziemi Kłodzkiej do Jaskini Niedźwiedziej.

Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia w Sudetach, jedna z największych
w Polsce, położona w Masywie Śnieżnika, odkryta w 1966 roku. Jej największą
atrakcją są świetnie zachowane przepiękne nacieki które powstawały w ciągu
milionów lat. Wewnątrz jaskini panuje specyficzny mikroklimat dlatego
jednorazowo wpuszcza się 15 osób. Trasa wynosi 360 metrów, jest bardzo
dobrze oświetlona i przygotowana na przejście zwiedzających.

Lądek Zdrój – najstarsze uzdrowisko w Polsce! Już w XIII wieku
wykorzystywano tutejsze wody do leczenia ludzi i zwierząt. Miejsce odwiedzane
przez monarchów i arystokrację. Największym bogactwem kurortu są ciepłe
źródła mineralne – termy o unikalnym w skali europejskiej składzie chemicznym i
leczniczych właściwościach. Pospacerujemy po Parku Zdrojowym, zobaczymy
marmurowy basen zaprojektowany na wzór łaźni tureckiej znajdujący się w XVII
wiecznym pięknym budynku zakładu przyrodoleczniczego Wojciech. Tam
zobaczymy też marmurowe wanny w których zażywali leczniczych kąpieli
monarchowie i książęta. Na koniec udamy się do parkowej kawiarni (w miarę

czasu i dostępności obiektu) na pyszne wypieki cukiernicze lub lody. I to będzie
koniec naszej wycieczki.

Powrót do Wrocławia ok. 20:30

CENA : 105 zł/os.

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 100 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Jaskinia Niedźwiedzia – 35 zł/os
W restauracji zjemy zorganizowany jednodaniowy obiad – 35zł/os (pieczeń,
ziemniaki, surówka, kompot) chętni proszę się zgłaszać przy zapisach płatne 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, 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 –Kłodzko (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

