
Program wycieczki na Ziemię Kłodzką w dniach 7,8 i 9 listopada 2017 r 

dzień pierwszy - 7.11.2017 r.  wtorek 

godz. 4.00 – 11.30 – przejazd na trasie Krosno – Ząbkowice Śląskie. 

godz. 11.30 -12.00 spotkanie z przewodnikiem na dworcu PKP /PKS (Aleja Niepodległości) 

godz. 12.00 – 12.30 przejazd do  Srebrnej Góry  - 

godz.12.30- 13.00 -przejście z parkingu na Przełęczy Srebrnej do Twierdzy Srebrnogórskiej  

                               (największa górska twierdza w Europie)  

godz.13.00 -15.00 zwiedzanie twierdzy   

Temperatura w części podziemnej Twierdzy wynosi przez cały rok około 10⁰C, dlatego proszę zaopatrzyć 

się w ciepły ubiór. Teren Twierdzy nie jest gładką ścieżką. Jest nierówny i miejscami trudny. Zalecam obuwie 

trekkingowe lub sportowe. 

15.00 – 15.40 – przejazd  na trasie Srebrna Góra –Kłodzko   

15.40 -17.00 – zwiedzanie Kłodzka ( miasto o ponad 1000 letniej historii) 

17.30 – 18.30  -przejazd do Kudowy Zdroju – 

18.30 – 19.00 zakwaterowanie w pensjonacie „Nad Potokiem” 

19.00 – obiadokolacja w pensjonacie „Nad Potokiem” 

 

dzień drugi - 8.11.2017r - środa 

godz. 7.00 – 7.30 – śniadanie 

7.30 – 9.30 - przejazd do Sanktuarium M.B. Śnieżnej na górze Igliczna  

10.00 -11.00 zwiedzanie Sanktuarium (wolne datki) 

11.00 -12.00  piesze przejście do Międzygórza. Bardzo wskazane obuwie trekkingowe lub  

                      sportowe, najlepiej trzymające kostkę. 

12.00 -13.00  przejazd do Lądka Zdroju 

13.00 – 14.15 -zwiedzanie Parku Zdrojowego w Lądku Zdroju 

14.15 – 14.45 -przejazd do parkingu przy Jaskini Niedźwiedziej – 

14.45 -15.40 – przejście  doliną Kleśnicy do Jaskini Niedźwiedziej 

15.40 – 17.30 -zwiedzanie Jaskini w 3 – 4 grupach  

17.30 -19.30 – przejazd do Kudowy Zdroju na obiadokolację i nocleg  

 

trzeci dzień -  9.11.2017 r - czwartek 

godz. 7.00- śniadanie 

7.30 – 8.00 wykwaterowanie 

8.00 – 9.30 – spacer po Kudowie Zdroju 

9.30 – 10.00 – zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Kudowie Czermnej 

10.00 – 10.30 – przejazd do Parku Zdrojowego  w Dusznikach Zdroju  

10.30 -11.30 – spacer po Parku wizyta w „Dworku Chopina”  

11.30 – 12.00 – przejazd do Polanicy Zdroju   

12.00 – 14.00 – spacer po Parku Zdrojowym i Deptaku 

14.00 -22.00 – powrót do Krosna 

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 300 zł (kalkulacja na 50 osób)  

W  cenie wycieczki przejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi, posiłki, opłaty przewodnickie, parkingi, 

bilety. 

Opłaty przyjmowane będą w godzinach pracy Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 

2017 r. (wtorek i piątek – godz. 10
00

-12
00

,
 
czwartek godz. 14

00
-16

00  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji tel. 608-582-926  

Kierownik wycieczki: Bogumiła Błażejowska 

Projekt dofinansowany przez Gminę Miasta Krosna 


