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Kudowa Zdrój 

Spacer po mieście warto rozpocząć od centralnie ulokowanego, zabytkowego
Parku Zdrojowego, gdzie zauważalne są liczne rzeźby oraz imponująca

Pijalnia Wód z początku XX wieku. Trasa prowadzi do Kaplicy Czaszek, która
jest jedną z trzech w Europie kapliczek, która została wyłożona ludzkimi

czaszkami oraz piszczelami. Droga powrotna to Góra Parkowa, na szczycie
której znajduje się Altanka Miłości z piękną panoramą na miasto. Początek
trasy obejmuje kudowska śnieżka zdrowia, na której możemy się sprawdzić

kondycyjnie.
 

Kaplica Czaszek:
bilet normalny: 10zł

 

czas trwania wycieczki  
około 3h

dla grup powyżej 30 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 
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Góry Stołowe: 
Szczeliniec i Błędne Skały

Trasa turystyczna Szczelińca:
przepiękne formy skalne np. Wielbłąd, Fotel Pradziada -919 m. n.p.m.,

głęboka rozpadlina PIEKIEŁKO.
Pokonanie kamiennych schodów do cudownych tras widokowych.

 
Trasa turystyczna Błędnych Skał:

labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki
skalne kilkunastometrowej wysokości.

Trasa turystyczna o niepowtarzalnym uroku, wiele skał ma własne nazwy np.:
"Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel", "Wielka Sala".  

 

Szczeliniec:
bilet normalny: 12zł

Parking autokar ok 70zł
Błędne Skały:

bilet normalny: 12zł
Parking autokar ok 70zł

czas trwania wycieczki 
z dojazdem i powrotem: 

około 6h

dla grup powyżej 50 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 
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Skalne Miasto Adrspach

 
ADRSPACH jest unikatowym na skalę światową rezerwatem, w którym

wędrujemy w labiryncie ścieżek wytyczonych pomiędzy majestatycznymi,
stromo wznoszącymi się skałami. 

Podziwiamy wodospad rzeki Metuje (19 m.) a dla chętnych podróż łodzią po
jeziorze o długości ok. 300 m. 

Następnie schodzimy do małego wodospadu i przechodzimy do "Kochanków" -
najwyższej skały w Adrspach, której wysokość przekracza 100 metrów

wysokości. 

Adrspach:
bilet normalny: ok 130KĆ
podróż łodzią: ok. 70KĆ

parking - autokar ok 350KĆ
 
 

czas trwania wycieczki 
z dojazdem i powrotem: 

około 6h

dla grup powyżej 50 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

 
Jaskinia niedźwiedzia jest najdłuższą jaskinią turystyczną całych Sudetów oraz
najpiękniejszą Jaskinią w Polsce. Trasa biegnie środkowym piętrem jaskini, jest

oświetlona i prowadzi wygodnym chodnikiem. Korytarze są rozłożone
horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. 

W trakcie zwiedzania oglądają Państwo podświetlane formy naciekowe
wzbogacone oprawą muzyczną.

 

Jaskinia:
bilet normalny: 40zł

mogą występować opłaty
parkingowe

 
 

czas trwania wycieczki 
z dojazdem i powrotem: 

około 6h

dla grup powyżej 50 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 
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Twierdza Srebrna Góra oraz Kłodzko

 
Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali militarnego dziedzictwa

kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. 
W programie zawarte zwiedzanie dziedzińca, podziemnych kazamat, ekspozycja znalezisk

z XVIII w., pokazowy wystrzał z muszkietu. Szczególnie ciekawym miejscem jest taras
widokowy na koronie Donjonu. Tutaj na Państwa czeka nie lada gratka tj. przepiękna

panorama sięgająca Gór Opawskich oraz masywu Śnieżnika.
 

Zwiedzanie Kłodzka zaczniemy od starówki, gdzie zobaczymy poziomy największych
powodzi nawiedzających Ziemię Kłodzką.

Następnie udamy się na gotycki most, który ze względu na swą architekturę jest często
porównywalny do słynnego Mostu Karola w Pradze, od którego jest starszy. Ostatnim

punktem programu jest Rynek Miasta, gdzie zobaczymy pręgież, kolumnę morową oraz
dowiemy się o wytwarzaniu balsamu jerozolimskiego. 

 

Twierdza Srebrna Góra:
bilet normalny: 28zł

parking - autokar ok 70zł
 
 
 

czas trwania wycieczki 
z dojazdem i powrotem: 

około 9h

dla grup powyżej 50 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 
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Praga

 
Zwiedzanie zaczynamy od dziedzińca Placu Hradczańskiego oraz Zamku Praskiego,
a w nim pałace i Katedra Św.Wita. Podziwiamy piękną panoramę Pragi. Przejście na
małą Stranę, na której warto zaplanować przerwę obiadową (orientacyjny koszt ok.
350 KĆ). Następnie udajemy się na Most Karola, który jest jedną z najsłynniejszych 
i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta. Następnie zapraszamy na

spacer krętymi uliczkami Starego Miasta oraz Rynek Staromiejski z ratuszem i
zegarem Orloj. Zwiedzanie kończymy na Placu Św. Wacława, gdzie zostawiamy do

Państwa dyspozycji czas wolny około 1 h, który można przeznaczyć na zakup
pamiątek oraz odpoczynek przy degustacji czeskiego piwa. 

 

Praga:
cena za parking w zależności

od wybranego miejsca
 
 
 

czas trwania wycieczki 
z dojazdem i powrotem: 

około 13h

dla grup powyżej 80 osób
przewodnik w cenie pobytu

 
wymagana wcześniejsza rezerwacja 


