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Dzień 1. 
Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych (05:00). Następnie 
przejazd w kierunku Jeleniej Góry. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg (1). 
 
Dzień 2.  
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na wycieczkę Doliną Pałaców i Ogrodów. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w Pałacu Łomnica, gdzie 
obejrzymy muzeum, przepiękny park oraz Łomnicki Folwark. 
Przejedziemy do Wojanowa, aby zobaczyć odrestaurowany pałac 
pełniący dziś funkcję luksusowego hotelu. Następnie udamy się do 
Mysłakowic. Znajduje się tam XVIII wieczny pałac, zbudowany na 
planie zbliżonym do podkowy. Obiekt otoczony jest rozległym 
parkiem krajobrazowym. W dalszej kolejności udamy się do Pałacu 
Pakoszów, znajdującego się w bliskiej odległości od Jeleniej Góry i 
Szklarskiej Poręby z pięknym widokiem na Karkonosze. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg (2). 
 
Dzień 3. 
Po śniadaniu będziemy kontynuować poznawanie Dolnego Śląska. 
Przejedziemy do miejscowości Sucha, gdzie mieści się Zamek Czocha. 
Obiekt jest malowniczo usytuowany nad Zalewem Leśniańskim. Wraz 
z przewodnikiem udamy się w podróż w czasie po komnatach zamku.  
Następnie przejedziemy w kierunku Kopalni Odkrywkowej Węgla 
Brunatnego Turów, której wyrobisko będziemy podziwiać z punktu 
widokowego znajdującego się przy trasie Bogatynia – Sieniawka. 
W dalszej części zwiedzania udamy się do Zamku Frydlant w 
Czechach. Łączy on w sobie dwie formy architektoniczne: 
średniowieczny zamek i renesansowy pałac.  
Po zwiedzaniu powrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg (3) 
 
Dzień 4.   
Po śniadaniu przejedziemy w kierunku Stronia Śląskiego. Zatrzymamy 
się w Kletnie, gdzie została udostępniona do zwiedzania jedna ze 
sztolni kopalni. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnych miejscowych 
minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych). Następnie przejedziemy 
do Kłodzka. Zwiedzimy Rynek z Ratuszem, zabytkowy most, 
przejdziemy Podziemną Trasą Turystyczną. Po zwiedzaniu chwila 
czasu wolnego, a następnie powrót do hotelu na obiadokolację i 
nocleg (4). 
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Dzień 5. 
Po śniadaniu przejedziemy do Zamku Książ. Trasa turystyczna 
wiedzie przez liczne sale pałacowe, korytarze oraz opadające 
tarasami ogrody. W dalszej części udamy się do Krzeszowa, gdzie 
zwiedzimy założenie barokowe: Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej, Mauzoleum Piastów, Dzieła Michała Willmanna oraz 
wczesnobarokowy kościół św. Józefa. Następnie przejedziemy do 
Kowar, gdzie zwiedzimy tajemniczą Kopalnię Uranu. W takcie 
spaceru magiczną ścieżką zobaczymy bogactwo ekspozycji 
związanych z geologią Sudetów jak i górniczymi technikami 
wydobycia. Po zwiedzaniu wrócimy do hotelu w okolicy Jeleniej 
Góry na obiadokolację i nocleg (5) 
 
Dzień 6.  
Po śniadaniu wykwaterujemy się z hotelu i wyjedziemy w drogę 
powrotną. Przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDSTAWIONY  PROGRAM JEST  PROPOZYCJĄ  I MOŻE BYĆ  
MODYFIKOWANY NA  ŻYCZENIE  KLIENTÓW. 

 

 

 

CENA: 1190,00 zł/os  
(przy grupie 19 osób) 

ŚWIADCZENIA: 
 

 Transport busem klasy turystycznej 
 Opłaty drogowe i parkingi 
 5 noclegów w hotelu 3* w Jeleniej 

Górze lub okolicy; 
 5 śniadań, 5 obiadokolacji,  
 Zakwaterowanie i świadczenia 

żywieniowe wg programu dla 2 
kierowców; 

 Opieka pilota – przewodnika w 
trakcie 4 dni zwiedzania  

 Ubezpieczenie NNW (T.U. Signal 
Iduna) 
 

Koszty dodatkowe:  
ok. 135,00 zł/os + 210,00 CK/os* 
 
(bilety wstępu do obiektów objętych 
programem zwiedzania: Zamek 
Frydlant, Pałac w Łomnicy, Pałac 
Pakoszów, Zamek Czocha, Kopalnia w 
Kletnie (Stroniu Śl., Podziemna Trasa 
Turystyczna w Kłodzku, Zamek Książ, 
Zespół Barokowy w Krzeszowie, 
Kopalnia w Kowarach) 

 
*na życzenie klienta możliwość 
wliczenia biletów wstępu do ceny 
wycieczki  


