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program wycieczki
Dzień 1
Wyjazd z Opola we wczesnych godzinach porannych. Pierwszym punktem wycieczki będzie
Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Zwiedzimy Podziemną Trasę Turystyczną : zobaczymy „Sztolnię
Gertrudy", „Chodnik Śmierci” oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. Na
koniec wyjedziemy na powierzchnię Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem. Zwiedzimy
również średniowieczną Osadę Górniczą. Po obiedzie udamy się w Błędne Skały - labirynt szczelin
i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej
wysokości. Przejazd do ośrodka, kolacja. Wieczór filmowy.
Dzień 2
Po śniadaniu pojedziemy na "Szlak Ginących Zawodów". Weźmiemy udział w pokazie toczenia
naczyń glinianych, pokazie kowalstwa, wejdziemy do domu wypieku chleba, do chatki robótek
ręcznych, kuźni i mini - zoo. Zobaczymy również jak wyrabia się masło. Na koniec będziemy
biesiadować przy ognisku wraz z pieczeniem kiełbasek.
Następnie przejazd do Polanicy Zdrój - jednego z piękniejszych kurortów Kotliny Kłodzkiej. Przed
nami spacer po parku zdrojowym; parku leśnego, gdzie znajduje się niecodzienny pomnik
oznaczony na mapie jako „Polanicki Niedźwiadek”; zobaczymy budynek Domu Zdrojowego z 1906
roku. Odwiedzimy też Pijalnię Wód "Wielka Pieniawa", by skosztować znanej w całym kraju
leczniczej wody wydobywanej od 1904 roku. Przejazd do ośrodka, kolacja. Wieczór sportowy.
Dzień 3
Po śniadaniu udamy się do Twierdzy Kłodzko, gdzie przewodnicy opowiedzą m.in. jak wyglądało
życie żołnierzy w armii pruskiej, zaprezentują jedną z naszych armat, oprowadzą po kazamatach
i bastionach. Pokonamy także kilometr z kilkukilometrowej sieci podziemnych chodników
kontrminowych rozciągających się pod stokiem bojowym Twierdzy. Obiad. Następnie udamy się
do Metamuzeum Motoryzacji, które mieści się w Paczkowie. W odrestaurowanej, zabytkowej
stodole, umieszczone jest ponad 30 stanowisk z interaktywnymi doświadczeniami. Bawiąc się
doświadczeniami „dotkniemy” fizyki i techniki. Otoczeniem dla doświadczeń jest kolekcja
zabytkowych aut i motocykli. Powrót do Opola w godzinach popołudniowych.

cena

min. 45 dzieci

min. 40 dzieci

min. 35 dzieci

415 ZŁ

435 ZŁ

455 ZŁ

cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu
- zakwaterowanie: 2 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje
- sprzęt sportowy i multimedialny
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

+ 48 512 115 106
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.
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