
 
  

 

Kotlina Kłodzka, Praga 
 
6-9 czerwca 2022 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 7.00. 

Przejazd do Wrocławia. 

Wrocław – zwiedzanie rozpocznie się od  spaceru po Starym Mieście, uwzględniającym jeden z największych w 

Europie staromiejski Rynek Główny i perłę wrocławskich zabytków – późnogotycki ratusz, jeden z 

najpiękniejszych na kontynencie, zabytkowe kamienice, pręgierz (świadczący o przyznaniu miastu przywilejów 

sądowych, które zezwalały na stosowanie kary miecza) oraz najstarszą część miasta – Ostrów Tumski ze 

słynnym mostem i gotycką katedrą. 

Zakwaterowanie w hotelu*** Zieleniec w Zieleńcu. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie 

Wyjazd do Czech. 

Praga – zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: Hradczany, plac Loretański, klasztor na 

Strachovie, Pałac Biskupi, tereny zamku na Hradczanach (bez wejść), zejście schodami zamkowymi 

prowadzącymi zboczem winnic na Małą Stranę, Ogród Wallensteina, Rynek Małostrański, Most Karola – słynny, 

średniowieczny most, który jest najważniejszym zabytkiem i wizytówką stolicy Czech, najstarsze kolegium 

uniwersyteckie w Europie Środkowej – Karolinum, Rynek Główny, Ratusz, zegar „Orloj”, pomnik Jana Husa, 

kościół Matki Boskiej przed Tynem, plac Wacława, ciekawe zakamarki praskiej starówki. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie 

Adrspach w Czechach (Skalne Miasto) – kilkugodzinny spacer po niezwykłym labiryncie piaskowcowych form 

skalnych, które swoim rozmiarem przypominają prawdziwe skalne miasto. Podczas zwiedzania zobaczyć można 

skały przypominające swoim kształtem dzban, delfina, organy i wiele innych. Ponadto na uczestników czeka  

urokliwy wodospad, rejs tratwą po górskim jeziorku oraz wejście na „wielką panoramę”. 



 
  

 

Powrót do pensjonatu, zajęcia sportowe. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie 

Park Narodowy Gór Stołowych – piesza wędrówka pod opieką przewodnika górskiego na Szczeliniec Wielki – 

najwyższy szczyt polskich Gór Stołowych pełny ciasnych przejść i unikalnych form skalnych oraz zarazem 

wspaniały punkt widokowy na Kotlinę Kłodzką i okolice lub wjazd drogą stu zakrętów do rezerwatu Błędne Skały 

i spacer po skalnym labiryncie. 

Wyjazd w drogę powrotną. 

Przerwa na posiłek (we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Zakończenie wycieczki pod szkołą ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna). 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad czwartego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 35 zł/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 

Cena: 950 zł/osoba (dla grupy 46-55 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

950 zł/osoba (dla grupy 40-45 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1015 zł/osoba (dla grupy 35-39 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1100 zł/osoba (dla grupy 30-34 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1225 zł/osoba (dla grupy 25-29 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

1405 zł/osoba (dla grupy 20-24 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 usługi przewodników lokalnych 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i realizację programu 
 opłaty parkingowe i drogowe 



 
  

 

 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 ubezpieczenie KL na czas wyjazdu do Czech do kwoty 25 000 EURO  
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 

 

Cena nie zawiera: 
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 

Zakwaterowanie: 
 Hotel*** Zieleniec w Zieleńcu, pokoje z łazienkami 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 wszyscy uczestnicy musza posiadać dowody osobiste lub paszporty 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby 
uniemożliwiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 w cenę wycieczki wliczone są wstępy do następujących obiektów: Park Narodowy Gór Stołowych, Skalne 
Miasto. 


