
Biuro Podróży i Turystyki „ATUT”                                             Rok założenia 1994 

41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16                                                          Zezwolenie nr 243 

tel/fax  32  2 – 480 – 180                                                   na organizację imprez turystycznych 
e-mail: bpatut@wp.pl                                                 Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA  
 

ZNANA I NIEZNANA ZIEMIA KŁODZKA  
 

Trasa wyjazdu: Katowice – Gorzanów – Bystrzyca Kłodzka – Międzygórze – Kudowa-Zdrój                                          

– Czermna – Pstrążna – Błędne Skały – Radków – Niemojów – Gniewoszów – Międzylesie                                               
– Duszniki-Zdrój – Polanica-Zdrój – Wambierzyce – Kłodzko – Katowice  

 

TERMIN WYJAZDU: 18 – 21.09.2012 r.                                 CENA: 430 zł  
Dzień wyjazdu PROGRAM WYJAZDU 

Dzień 1 

18.09.2012 

wtorek 

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 7.00 (Katowice, ul. Uniwersytecka 25). Przejazd                

do GORZANOWA – spacer po szokujących pozostałościach zespołu pałacowo – parkowego, 

który za czasów Herbersteinów uważany był za jedną z najpiękniejszych i najciekawszych 

rezydencji Ziemi Kłodzkiej. Wyjazd do BYSTRZYCY KŁODZKIEJ – średniowiecznego miasta 
z dobrze zachowanymi fortyfikacjami miejskimi z XIV wieku, rynkiem z okazałym ratuszem 

oraz oryginalnym Muzeum Filumenistycznym. Przejazd do MIĘDZYGÓRZA – popularnej 

miejscowości z niezwykłej urody drewnianą zabudową w stylu szwajcarskim oraz potężnym 

wodospadem Wilczki. Przyjazd do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. 

Obiadokolacja i nocleg  

Dzień 2 
19.09.2012 

środa 

Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę po okolicy. Na trasie:  
KUDOWA-ZDRÓJ – zadbane uzdrowisko z zabytkowym parkiem zdrojowym i pijalnią wód  

CZERMNA – słynna Kaplica Czaszek przyciągająca turystów z całego świata 

PSTRĄŻNA – niewielki,  ale urokliwy skansen znany jako Muzeum Kultury Ludowej Pogórza  

                      Sudeckiego 

BŁĘDNE SKAŁY – labirynt  skalny  z  blokami  skalnymi o nieprawdopodobnych kształtach,  

                             będący jedną z największych atrakcji Gór Stołowych  
RADKÓW – miasteczko położone u podnóża Gór Stołowych z zachowanym średniowiecznym  

                             układem urbanistycznym i sporą ilością zabytków 

Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

Dzień 3 

20.09.2012 

czwartek 

Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę po okolicy. Na trasie: 

NIEMOJÓW – wyludniająca  się  wieś  w  bajecznie  pięknej  dolinie  Dzikiej Orlicy z ruinami  

                       dworu wolnych sołtysów z XVII wieku 
GNIEWOSZÓW – ruiny XIV-wiecznego zamku Szczerba w Górach Bystrzyckich  

MIĘDZYLESIE – zamek,  dawne  sukiennice  oraz  domy  tkaczy  w  mieście położonym przy  

                           granicy z Republiką Czeską 

DUSZNIKI-ZDRÓJ – kurort,   który  dzieli  się  na  dwie  części:  uzdrowiskową  z  dworkiem  

                                 Chopina oraz średniowieczną z niewielkim rynkiem  

Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 4 

21.09.2012  

piątek  

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Górnego Śląska. Na trasie: 

POLANICA-ZDRÓJ – najmłodsze,   ale   uznawane   za    najpiękniejsze   uzdrowisko   Ziemi  

                                 Kłodzkiej położone nad Bystrzycą Dusznicką 

WAMBIERZYCE – „Śląska Jerozolima”, która swą sławę zawdzięcza barokowemu kościołowi  

                              z  cudowną   figurą  Matki  Bożej  oraz  zespołem   kaplic   kalwaryjskich  

                              rozrzuconych po okolicznych wzgórzach 
KŁODZKO – jedno z najpiękniejszych miast Polski, którego historia sięga X wieku, a zabytki  

                    zadziwiają oryginalnoscią rozwiązań i stanem zachowania   

Powrót do Katowic w godzinach wieczornych.  

PROGRAM WYJAZDU JEST RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ODWIEDZANYCH MIEJSC MOŻE ULEC ZMIANIE. 
 

Należność za wyjazd należy wpłacić na konto Biura Podróży i Turystyki 
„ATUT” w terminie do 10.08.2012 r. (z dopiskiem UTW – KŁODZKO) 

Numer konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 
 

CENA ZAWIERA: 

- przejazd autokarem turystycznym  

- opłaty drogowe i parkingowe 

- opiekę licencjonowanego pilota oraz licencjonowanego przewodnika sudeckiego 
- 3 noclegi w pokojach 2, 3 i 4-os. (pokoje 2-os. tylko dla małżeństw) 

- 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

- ubezpieczenie NNW  

- podatek VAT (23 %) 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów uczestnik pokrywa we własnym zakresie (ok. 40 zł). 

mailto:bpatut@wp.pl

