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Kotlina Kłodzka
Rodzaj: Szkolna
Rodzaj: Dla dzieci
Cena (zł/osobę) 395
Ilość dni: 3
Termin: do uzgodnienia

Ziemia kłodzka - to wspaniałe świątynie, tajemnicze zamki i wiadukty. Malowniczo położone miejscowości i słynne
uzdrowiska stanowią doskonałą bazę wypadowa w Sudety.
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania ( godzina do ustalenia)
Przejazd do Kłodzka
Wejście z przewodnikiem do Twierdzy Kłodzkiej (trasa podziemna- korytarze minerskie)
Spacer po Kłodzku
Przejazd do Pensjonatu.Obiadokolacja. Nocleg
Dzień II
Śniadanie.(stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Kudowy. Wejście do Kaplicy Czaszek
Wejście na Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt Gór Stołowych
Przed wejściem w labirynt skalny, odpoczynek w Schronisku Szczeliniec
Dzień III
Śniadanie.
Wykwaterowanie.
Przejazd do Nowej Rudy - miasto położone u podnóża Gór Sowich.
Nowa Ruda - Kopalnia ta należy do jednych z najstarszych w Polsce. Zwiedzimy z przewodnikiem sale wystawowe, trasę podziemną oraz
przejedziemy się kolejką górniczą
Wariant II
Przejazd do Kopalni Słota w Złotym Stoku. Zwiedzanie kopalni z przewodnikiem.
Czas wolny na pamiatki.
Powrót o miejsca zamieszkania. Na życzenie postój w MacDonald"s
Cena zawiera:
# przejazd autokarem klimatyzowanym
# opieka pilota, przewodnika w czasie całej wycieczki
# opieka przewodnika w Kotlinie Kłodzkiej
# 2 noclegi
# 2 śniadania (stół szwedzki)
# 2 obiadokolacje
# bilet na trasę podziemną w Twierdzy (chodniki minerskie)
# bilet wstępu- Kaplica Czaszek w Czermnej
# bilet do kopalni Nowa Ruda lub Kopalnia Złota
# bilet wstępu na Szczeliniec
# ubezpieczenie NNW
# opłaty parkingowe, podatek VAT
Kalkulacja 45 osób płacących, opieka gratis
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