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Dzień 1 GÓRY STOŁOWE, KUDOWA ZDRÓJ 

Zbiórka na parkingu o godz. 6:00. Przejazd autokarem w kierunku 
Wrocławia i dalej do Czech. W godzinach południowych przyjazd w 

okolice czeskiego Ardszpach, gdzie znajduje się słynne Skalne Miasto. 

Bajkowe formy skalne uformowane w okresie kredowym przez 
cofające się morze skłaniają do uruchomienia wyobraźni. Niezwykła 

trasa turystyczna wiedzie między skałami o fantastycznych kształtach 
i ciekawych nazwach - 

Starosta i Starościna, 

Orle Gniazdo, Ząb czy 
Diabelski Most. Podczas 

wędrówki można 
odpocząć przy Dużym Wodospadzie lub popłynąć łódką po małym zalewie. 

Po ok. 3-godzinnym spacerze przejazd do Kudowy Zdrój, miasta 

leżącego w pobliżu prastarego traktu z Czech na Śląsk. Uzdrowisko słynie 
ze zdrojowych wód mineralnych. Zobaczymy piękny park zdrojowy, 

pijalnię wód, sanatoria i łazienki, halę spacerową, fontannę. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Wieczorem przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych ognisko lub kolacja grillowa. ( 
przy muzyce ) Nocleg.  

 

Dzień 2 POLANICA ZDRÓJ – KŁODZKO – ZŁOTY STOK  
Po śniadaniu przejazd do Polanicy Zdrój, bardzo popularnego kurortu, 

spacer elegancką promenadą po uzdrowisku. Przejazd do Kłodzka, 
jednego z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych miast w Sudetach 

Polskich. Zobaczymy malowniczy Rynek, most św. Jana przypominający 

praski Most Karola, zabytkowe kamienice, ratusz i imponującą twierdzę 
górującą nad miastem. To najcenniejszy zabytek sztuki fortyfikacyjnej 

w Polsce, z którego jedynie część udostępniona jest do zwiedzania, a 
znaczna jej część  pozostaje wciąż tajemnicza i niezbadana. ( Wejście 

dla chętnych ok. 7 zł. ). Przejazd do Złotego Stoku, miasteczka 
ulokowanego u stóp Gór Złotych, związanych z wydobywaniem złota. 

Zwiedzanie Kopalni Złota. Po południu wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Kraków w godzinach wieczornych.  
 

CENA: 350 zł 
 

CENA ZAWIERA: 
 

-  PRZEJAZD AUTOKAREM (Klimatyzacja, barek, video, WC, rozkładane fotele) 
-  1 NOCLEG W PENSJONACIE LUB HOTELU 2/3* ze śniadaniem  
-  zamiast obiadokolacji ognisko lub biesiada grillowa przy muzyce.  
-  UBEZPIECZENIE: NNW, KL , BAGAŻ Signal Iduna 
-  OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA / PRZEWODNIKA 
- PODATEK VAT 
 

Dodtkowo płatne wstępy do zwiedzanych obiektów:  
70 Koron Czeskich + ok. 20 zł 
 

http://www.avantitravel.pl/

