Podróżnik
zaprasza
Głuchołazy i Rezerwat Cicha Dolina
TERMIN: 20 sierpnia 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

 Głuchołazy

Głuchołazy to niewielkie miasteczko (16 tys mieszkańców) położone u podnóża
Gór Opawskich. W średniowieczu były to tereny wydobycia złota, stąd ciągłe
zatargi lokalnych władców. W XIII wieku, za zgodą księcia wrocławskiego
Henryka Brodatego , biskup Wawrzyniec założył warownię obok której rozwinęła
się osada. W 1249 roku otrzymała prawa miejskie. Do 1810 roku miasto było
własnością biskupów wrocławskich i należało do kościelnego księstwa nyskootmuchowskiego. Pod koniec XIX wieku w części Głuchołaz nastąpił rozwój
uzdrowiska. Niepowtarzalny klimat Głuchołaz sprawił że na przełomie XIX/XX
wieku rozpoczęto leczenie gruźlicy, reumatyzmu i innych schorzeń. Głuchołazy
nie ucierpiały w czasie wojen dlatego zachowały się liczne zabytki. Podczas
spaceru z przewodnikiem zobaczymy:
 Rynek – otoczony renesansowymi i barokowymi kamienicami
 Fragmenty XVI-wiecznych murów obronnych w tym Wieża Bramy
Górnej

Wieża Bramy Górnej



Kościół pw. św Wawrzyńca

Kościół pw. św. Wawrzyńca – portal kamienny - jeden z najstarszych i
najcenniejszych zabytków sztuki śląskiej, wewnątrz obraz Michała
Willmana, boczne kaplice i empory
Następnie przejedziemy do dzielnicy uzdrowisko-wypoczynkowej położonej
u podnóża Góry Parkowej. Po II wojnie światowej Głuchołazy utraciły status

uzdrowiska ale zachowały się liczne budynki sanatoryjne. Do centrum uzdrowiska
przylega malowniczy Park Zdrojowy a do miasta prowadzi z tego miejsca
Promenada
z
miejscami
do
odpoczynku,
podziwiania
ciekawostek
przyrodniczych i panoram.
Po przerwie obiadowej przejedziemy do Pokrzywnej.

Promenada

Park MIejski

 Pokrzywna – Cicha Dolina.
Wieś położona jest ok. 1 km od granicy z Czechami , na terenie Parku
Krajobrazowego Góry Opawskie. Stanowi świetną bazę wypadową na wędrówki
po Górach Opawskich. Naszym celem będzie rezerwat Cicha Dolina w którym
odbędziemy ok. 2 godzinny spacer ścieżką dydaktyczną. Rezerwat został
utworzony w celu ochrony fragmentu mieszanego lasu górskiego. Miniemy m.in.
leśną kapliczkę, dawną skocznię narciarską z 1931 roku, od lat nieczynną.
Podejdziemy pod Gwarkową Perć – skalne formacje pozostałe po dawnym
kamieniołomie. Trasa jest prosta, o płaskiej nawierzchni, przeznaczona nawet dla
dzieci. Jest to bardziej szlak spacerowy. Wskazane jednak wygodne obuwie.
Będzie okazja wyciszyć się, pobyć z przyrodą, powdychać czyste powietrze.

Rezerwat Cicha Dolina

Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00

CENA : 145 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 140 zł
Nie ma płatnych wstępów

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os – rosół
pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- 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 - Głuchołazy (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

