
Karkonoskie  zamki  2017 
 

 

poniedziałek 24.IV 

 

05:50  - BRANIEWO, zbiórka uczestników  

06:00  - wyjazd  Braniewo - ELBLĄG (godz. 7.00 Plac Jagiellończyka) 

KALISZ, historyczna stolica Wielkopolski, spacer po mieście: kamienny most nad Prosną na 

drodze prowadzącej do starego miasta i pięknego rynku, ratusz, Baszta Dorotka w obrębie 

starych murów  miejskich 

OLEŚNICA, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,  

 

wtorek 25.IV 

 

OLEŚNICA, śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Zamku Książęcego, wyjazd na trasę: 

Wałbrzych, Złoty Stok, Kłodzko 

WAŁBRZYCH (Zamek Książ), zwiedzanie XVII w zamku zbudowanego na miejscu XIII w 

grodziska obronnego księcia Bolka I 

ZŁOTY STOK najstarszy ośrodek górniczo – hutniczy w Polsce, zwiedzanie zabytkowej kopalni 

złota 

KŁODZKO, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

 

środa 26.IV 

 

KŁODZKO, śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie XVII w Twierdzy Kłodzko : spacer po 

słynnym Kamiennym Moście będący repliką Mostu Karola w Pradze, wyjazd na trasę: 

Kudowa Zdrój, Nachod, Trutnov,  Jablonec nad Nysą  

NACHOD (Czechy), miasto przy granicy polsko – czeskiej liczące ok. 20 tys. mieszkańców, 

spacer: Rynek Karola, ratusz, pręgierz, pomnik Jana  Nepomucena, Kolumna Św. Trójcy 

TRUTNOV (Czechy), spacer: Rynek Karkonosza (Ducha Gór) z XVI w renesansowymi 

kamieniczkami, pomnik cesarza Józefa II, fontanna Karkonosza, barokowa kolumna św. 

Trójcy, kościół Narodzenia NMP, ścieżka edukacyjna Bitwy pod Trutnovem pomiędzy 

Austrią i Prusami (1866) 

JABLONEC NAD NYSĄ (Czechy), przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

 

czwartek 27.IV 

 

JABLONEC, śniadanie, spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Muzeum biżuterii i szkła, wyjazd 

na trasę: Harrachov, Szklarska Poręba, Karpacz 

HARRACHOV, znany ośrodek sportów zimowych szczególnie ze skoczni narciarskich o punkcie 

konstrukcyjnym K-90, K-125 i tzw. mamucia K-185, ceniony przez amatorów piwa  

browar Harrachov, spacer po miejscowości 

SZKLARSKA PORĘBA, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Wodospad Szklarki 

KARPACZ, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg 

 

piątek 28.IV 

 

KARPACZ, śniadanie, spotkanie  z przewodnikiem: Świątynia Wang, Skocznia Narciarska 

Orlinka, wjazd kolejką na Małą Kopę, wejście na Śnieżkę (dla chętnych), Dziki 

Wodospad, Zapora na Łomnicy, powrót do hotelu 

KARPACZ, obiadokolacja, nocleg 

 

 



 

 

sobota 29.IV 

 

KARPACZ, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Głogowa, po drodze: 

ZAMEK GRODZIEC, zwiedzanie, XV w zamek wzniesiony na miejscu grodu słowiańskiego 

plemienia Bobrzan, tutaj na zamku kręcono sceny do filmu Wiedźmin 

BOLESŁAWIEC, spacer  po starym mieście. XVI w ratusz, zabytkowe budynki przy Rynku,  

zwiedzanie Muzeum Ceramiki,  

ZAMEK KLICZKÓW, zwiedzanie, warowny zamek z końca XIV w, rozbudowany do stanu 

dzisiejszego w XVI i XVII w. Zamek w Kliczkowie oferuje największą liczbę miejsc 

hotelowych wśród obiektów zabytkowych w południowej Polsce - 219 miejsc w 89 

komnatach 

GŁOGÓW, zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Książąt Głogowskich z XIII w, fragmenty 

murów miejskich, fortyfikacje, Fort Gwiaździsty, ratusz 

GŁOGÓW, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

 

niedziela 30.IV 

 

GŁOGÓW, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Braniewa, ok. 550 km, po drodze: 

WOLSZTYN, zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa,  

BISKUPIN, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego,  obiad i wyjazd w dalszą drogę 

 

 

Cena wycieczki: 1.300,00 PLN 

 

 
Świadczenia objęte ceną wycieczki: 

 

- noclegi (zakwaterowanie w hotelu w  pokojach 2 osobowych z łazienkami);  

-  opieka pilota oraz przewodników  po zwiedzanych obiektach ; 

- ubezpieczenie KL oraz NNW 

- wstępy do zwiedzanych obiektów 

- wyżywienie jak  w programie; 
 

 
 


