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Wrocław – Góra Ślęża – Świdnica – Kłodzko – Złoty Stok – Trzebnica 
 

 
DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników o godz. 4:45. Wyjazd o godz. 5:00. Przejazd do 
Wrocławia. Wizyta w rotundzie, gdzie znajduje się Panorama Racławicka – 
genialne dzieło Jana Styki oraz Wojciecha Kossaka o wymiarach 15 x 114 m. 
Następnie spacer po mieście z przewodnikiem lokalnym: Stary Rynek z 
ratuszem oraz zabytkowymi kamienicami, Ossolineum i gmach główny 
Uniwersytetu Wrocławskiego (budynki zobaczymy z zewnątrz). Po południu 
spacer do najstarszej części Wrocławia – na Ostrów Tumski, miejsca 
wyjątkowego, pełnego historii, gdzie nawiedzimy Katedrę oraz późnoromański 
kościół św. Idziego. Czas wolny. Następnie wizyta w Ogrodzie Japońskim, 
gdzie zwiedzający mogą podziwiać unikalny w tej części świata żywy fragment 
japońskiej kultury. Wieczorem udział w pokazie Fontanny Multimedialnej, która 
jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Przejazd do hotelu 
na obiadokolację i nocleg w okolice Wrocławia. 
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Wycieczka na Górę Ślęża, która jest najwyższym szczytem 
Masywu Ślęży na Przedgórzu Sudeckim i należy do Korony Gór Polski. Spacer 
rozpoczniemy z Przełęczy Tąpadła, skąd po ok. 2 godzinach powinniśmy 
znaleźć się na szczycie, gdzie znajduje się m.in. kościół NMP, schronisko oraz 
wieża widokowa. Następnie przejazd do Świdnicy. Zwiedzanie słynnego XVII-
wiecznego Kościoła Pokoju. Świątynia protestancka wzniesiona na mocy 
postanowień kończących Wojnę Trzydziestoletnią, jest największą drewnianą 
budowlą sakralną w Europie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3  
Śniadanie. Przejazd do Kłodzka. Przejdziemy 600-metrową Podziemną Trasą 
Turystyczną pod ulicami kłodzkiej starówki. Następnie zwiedzimy centrum miasta 
wraz z gotyckim kamiennym mostem przypominającym Most Karola w Pradze 
oraz Twierdzę Kłodzko pochodzącą z okresu XVII i XVIII w (z zewnątrz). Przejazd 
do Złotego Stoku. Zwiedzanie najstarszej w Polsce kopalni złota. Spacer 
podziemną trasą turystyczną, której największą atrakcją jest jedyny w Polsce 
podziemny wodospad. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 4  
Śniadanie. Przejazd do Wrocławia. Wizyta w najstarszym w Polsce ogrodzie 
zoologicznym. Jedną z największych atrakcji stanowi Afrykarium, w którym 
eksponowane są zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym pochodzące 
z Afryki. Przejazd do Trzebnicy – nawiedzenie Sanktuarium Świętej Jadwigi 
Śląskiej połączone z krótkim zwiedzaniem. Msza Święta. Wyjazd w drogę 
powrotną. W przerwie podróży pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.  

Termin: 16-19.08.2022 
Cena: 1380 zł 

Stali Klienci: 1290 zł 
 

CENA OBEJMUJE: 

• Przejazd klimatyzowanym autokarem; 

• 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie ** / ***, zakwaterowanie w pokojach 2-3-
osobowych z łazienkami; 

• Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad; 

• Opiekę duchową kapłana; 

• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 

• Opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników 
miejscowych oraz inne opłaty związane z realizacją programu; 

• Ubezpieczenie: NNW do 10000 zł na terenie Polski; 

• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 
CENA NIE OBEJMUJE: 

• Napojów do obiadokolacji; 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 240 zł; 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) – 3% wartości imprezy 
(41,40 zł) lub 7,5% z chorobami przewlekłymi (103,50 zł) 
 

UWAGI: 

• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 

• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 40 osób. 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 400 zł zaliczki + ewentualne 
dodatkowe ubezpieczenie KR. Pozostałą część należy uregulować 30 dni 
przed rozpoczęciem pielgrzymki. 


