
PROGRAM 6 DNIOWEJ WYCIECZKI – 21.08 – 26.08.2018r. 

W nieznane gó ry.                                
Pólska, Czechy, Niemcy 

Dzień 1,   21 sierpnia , wtorek.  Pogórze Sudeckie 

Wyjazd  -  godz. 05.00 

Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze, zabytku klasy 0. Spacer do Małych Organów                                 

Myśliborskich . zwiedzanie ruin zamku w Bolkowie 

Zakwaterowanie w Świeradowie Zdroju  w Pensjonacie Fortuna i obiadokolacja 

Dzień 2,  22 sierpnia , środa.    Góry Izerskie 

Wyjazd – godz. 9.00 

Spacer i zwiedzanie Świeradowa Zdroju, wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski, spacer na 

Halę Izerską ,czas wolny w schronisku Chatka Górzystów, przejście na Torfowiska Izery, 

zejście do Świeradowa Zdroju 

Powrót do pensjonatu .obiadokolacja, wieczorek powitalny       

Dzień 3,  23 sierpnia, czwartek.      Czeskie Góry Izerskie 

wyjazd – godz. 9.00   

Wyjazd do Czech . Zwiedzanie zamku  Frydlancie, spacer do Czarnego Wodospadu w 

Czeskich Izerach, zwiedzanie sanktuarium w Hejnicach , odpoczynek w restauracji „Obri 

Sud” [ Ogromna Beczka] - punkt widokowy na Góry Izerskie                     

Przejazd   na nocleg do Świeradowa Zdroju, obiadokolacja, ognisko przy bacówce  

 Dzień 4,   24 sierpnia, piątek.      Góry Sowie 

Wyjazd – godz. 9.00 

Zwiedzanie ruin zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, zwiedzanie hitlerowskiego kompleksu 

podziemi „ Osówka” oraz Muzeum Molke w Ludwikowicach Kłodzkich { stary sprzęt 

wojskowy } 

Powrót na nocleg do Świeradowa Zdroju 

 

 



Dzień 5,  25 sierpnia, sobota.  Niemcy.    Góry Żytawskie  

Wyjazd  –  godz. 9.00 

Zwiedzanie średniowiecznych ruin zespołu Kościelno-zamkowego na górze Oybin oraz 

Muzeum Kościoła Świętego Krzyża w Żytawie z tzw. Dużym Płótnem Wielkopostnym 

zasłoną ołtarzową z XV wieku. Przejazd wzdłuż charakterystycznych dla regionu domów 

przysłupowych. Postój na punkcie widokowym na odkrywkę węgla brunatnego w Bogatyni  

Powrót do  Świeradowa Zdroju, obiadokolacja, wieczór pożegnalny 

Dzień 6 , 26 sierpnia , niedziela     Góry Karkonosze 

Przejazd do Wronek . wyjazd - godz. 9.30  

Przejazd do Szklarskiej Poręby. Wjazd kolejką linowa na Szrenicę, czas wolny. 

Wyjazd do Wronek – godz. 16.00 

 

Noclegi w Pensjonacie Fortuna w Świeradowie Zdroju, w 

pokojach dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

{ www.fortuna. info.pl }                                                                  

Cena wycieczki – 810 zł. od uczestnika { dla osób uprawnionych 

dofinansowanie po wycieczce } przy 45 uczestnikach wycieczki. 

Cena obejmuje przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie  

{śniadania i obiadokolacje}, przewodnika, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, dwukrotny przejazd kolejką linową  oraz 

ubezpieczenie. Przy zapisie konieczna jest zaliczka w wysokości 

200 zł, zwracana tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Program wycieczki może ulec zmianie.          

 

Zapisy  w biurze KT KZEiR we wtorki w godz.  16.00-18.00, 

pierwszeństwo mają osoby uprawnione. 

 

 

 

http://www.fortuna/


 

 


