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GÓRY STOŁOWE - PRAGA - WAŁBRZYCH 

02 - 05.09 2022 

 

1 dzień: Wyjazd wczesnym rankiem  z Chełma, przejazd w stronę Kudowy Zdrój. Przyjazd do Złotego Stoku - 

zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Złota. Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: Po śniadaniu, zwiedzanie Gór Stołowych - najwyższy szczyt Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Twierdza 

Kłodzko z jedynym w Polsce Podziemnym Labiryntem. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w 

Wambierzycach. Powrót do obiektu noclegowego, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Pragi, zwiedzanie z przewodnikiem Pragi: Klasztor Strahowski, Pogorzelec, 

Loreta, Hradczany, Ogrody Królewskie, Zamek Praski, Katedra św. Wita, Mala Strana, Most Karola, Rynek 

Starego Miasta, Ungelt, Dom Miejski, Ovocny Targ, Uniwersytet Karola, Plac Wacława. Powrót do obiektu 

noclegowego, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: Po śniadaniu, wyjazd do Wałbrzycha - zwiedzanie trzeciego pod względem wielkości w Polsce Zamku 

Książ - zwiedzanie z przewodnikiem. Wyjazd w drogę powrotną. 

CENA: 1.240 zł/os. - (przy grupie min.  45 os.)    
 

Uwaga! 

Zgodnie z nowymi wymaganiami podajemy nr rejestracyjny autokaru, którym chcemy zrealizować imprezę: 
DW 4EM81 - w celu sprawdzenia w systemie „Bezpieczny autobus”. 

 

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem VDL Futura rok prod. 2019, EURO 6 wyposażony  
w nowoczesną klimatyzację, nowoczesny sprzęt DVD z kinowym systemem dźwięku – płaskie ekrany LCD; 
telewizja cyfrowa; rozkładane siedzenia ze stolikami; lodówka, WC,  BAREK z kawą i herbatą GRATIS, zespół 
aktywnego bezpieczeństwa: asystent pasa jezdni, tempomat aktywny i opcjonalny hamujący autokar przed 
przeszkodą, trzy punktowe pasy bezpieczeństwa. Oświetlenie wnętrza LED, Wi-Fi, gniazda do ładowania 
laptopów lub telefonów komórkowych dla każdego pasażera. 
- 3 noclegi w pensjonacie  (pokoje 2 - 3 osobowe łazienkami) 
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
- ubezpieczenie KL, NNW, 
- licencjonowany przewodnik w Górach Stołowych, Pradze, Wałbrzychu, 
- opieka pilota, 
- bilety wstępu do: Twierdzy Kłodzko+Labirynt, Kopalni Złota, Kaplicy Czaszek, Zamku Książ. 
 
 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie w przypadku 

zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora. 


