
Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje  

w dniach od 22 – 24 września 2015 r. 

 autokarową wycieczkę krajoznawczą „Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska”  

na trasie 

Wrocław -  Kudowa Zdrój -  Góry Stołowe – Teplice nad Metują („Teplickie Skalne                                             

Miasto” – Czechy)  

 

PROGRAM WYCIECZKI: 

 

I dzień – 22 .09.2015 (wtorek) 

godz. 345   -    zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Naftowej (obok dworca PKS) 

godz. 400 –   wyjazd z Krosno 

godz. 1130 – przyjazd do Wrocławia – spotkanie z przewodnikiem  

godz. 1300 – 1800 zwiedzanie Wrocławia: 

 zwiedzanie Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego 

 Afrykarium (kompleks, w którym zwiedzamy zwierzęta żyjące w Afryce)     

godz. 1830 – zakwaterowanie w hostelu „Five Stars” i hostelu „Boogie ul. Ruska 35 

Wrocław 

godz. 1900 – obiadokolacja 

godz. 2000 - zwiedzanie miasta: 

o Ostrów Tumski 

o Rynek Główny 

o Katedra 

godz. 2200- nocleg 

 

II dzień – 23.09.2015 (środa) 

godz. 700- 730 – śniadanie – restauracja przy hotelu 

godz. 740 – wyjazd do zamku „Książ” 

     zwiedzanie zamku „Książ” – program zwiedzania: 

- „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” 

- Palmiarnia 

- Tarasy 

godz. 1230 - wyjazd w Góry Stołowe  

godz. 1400 - przejście trasą turystyczną z przewodnikiem na Szczeliniec (najwyższy 

szczyt Gór Stołowych – obuwie sportowe) 

godz. 1700 – przejazd do Kudowy Zdroju 

godz. 1800 – zakwaterowanie w „Willi Wolność” ul. 1 Maja 20 Kudowa Zdrój, 

 - obiadokolacja 

godz. 1900 – zwiedzanie uzdrowiska  

     

godz. 2100 - nocleg 



III dzień – 24.09.2015 (czwartek) 

godz. 630 – śniadanie – „Willa Wolność” Kudowa Zdrój 

godz. 700 – przejazd do Teplic nad Metują 

godz. 830 – zwiedzanie Teplickiego Skalnego Miasta (największy w Czechach 

kompleks skalny ok. 1800 ha), bilet wstępu i zwiedzanie – 120 KCs (we 

własnym zakresie)  

godz. 1430 – wyjazd do Krosna, (na trasie obiadokolacja) 

godz. 2300 – przyjazd do Krosna 

 

 

Kierownik wycieczki: Irena Zajdel 

Przewodniczący zespołu organizacyjnego: Bogumiła Błażejowska 

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 300 zł (kalkulacja na 54 osoby) w  cenie wycieczki 

przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, posiłki, opłaty przewodnickie, parkingi, 

bilety. 

 

Opłaty przyjmowane będą w godzinach pracy Zarządu w nieprzekraczalnym 

terminie do 18 września 2015 r. (wtorek i piątek – godz. 1000-1200,  

Czwartek godz. 1400-1600  Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji tel. 608-582-926 lub 781-855-974 

 

 

 

 

 

 


