
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 do Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie - najdłuższej jaskini całych Sudetów.
Trasa biegnie środkowym piętrem jaskini, jest ciekawie oświetlona i prowadzi wygodnym
chodnikiem. Po drodze możemy zobaczyć niezwykłą szatę naciekową  - zwisające z góry stalaktyty
oraz wyrastające z podłoża różne formy stalagmitów. Po obiedzie zwiedzimy  Twierdzę Kłodzko,
gdzie przewodnicy opowiedzą m.in. jak wyglądało życia 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. Przejazd do ośrodka, kolacja. Wieczór sportowy.
 
Dzień 3 
Po śniadaniu pojedziemy na spływ pontonowy Przełomem Bardzkim. Przejazd do Paczkowa, Po
obiedzie udamy się do Metamuzeum Motoryzacji. 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. 
 
 

- 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

cena obejmuje:

Biuro turystyki "wesoły autobus" S.C. M. krupiński, M. Krupińska
46-022 Luboszyce, ul. Jodłowa 15, NIP: 9910530254, REGON: 384481980

 

WWW.WESOLYAUTOBUS.PL
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

+ 48 512 115 106

cena min. 35 dzieci

480 ZŁ
min. 40 dzieci

460 ZŁ
min. 45 dzieci

440 ZŁ

program wycieczki

WYCIECZKA - kotlina kłodzka- 3 dni
wariant 2

rok szkolny 2019/2020

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.


