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Zaświadczenie nr 124/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę       Olsztyn, 31.05.2021 
Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy                                                                                                    
 

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 
w Płocku 

      Wycieczka: Szklarska Poręba, „Dolina Pałaców i Ogrodów”, Wrocław 
 

Termin:  6-9.09.2021r. 

Ilość osób: 45                      RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI  

Dzień 1  6.09.      poniedziałek 
 

Godz. 7.00 – zbiórka, podstawienie autokaru  
Godz. 7.15 wyjazd  
 

     Około godz. 13-ej  przyjazd  do Świdnicy 

 
     

Świdnica – miasto leżące na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą. 
posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej przemysłowej..  
 

     Czas wolny około 45’ 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 
 

 

 

� Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej – wpisany na Listę Światowego     
Dziedzictwa Kultury UNESCO - zbudowany z drewna, gliny i słomy 

             Największa drewniana barokowa świątynia na świecie! 

� Ratusz,  kamienice mieszczańskie z XVI – XIX w. 
� Barokowy dawny Pałac Opatów  
� budynek Kupiectwa - ławeczka Marii Cunitz – kobiety astronoma, 

 
 
 

  Około godz. 19-ej przyjazd do  hotelu w Szklarskiej Porębie   

Szklarska Poręba - jest największą stacją klimatyczną Dolnego Śląska, 
Warunki klimatyczne miasta porównywalne są do walorów miejscowości 
alpejskich położonych na wysokości 2000 m n.p.m. 
 

� zakwaterowanie – pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami 

Do dyspozycji Gości: 
 

• restauracja, kawiarnia, sala bilardowa, stół do tenisa stołowego 

• baza rekreacyjna to: basen, SPA,    
 

 

� obiadokolacja  
       Czas na relaks i korzystanie z atrakcji hotelu, … 

    Nocleg 

Dzień 2 7.09.    wtorek 
 

� śniadanie (bufet) 
 

 

  Przejazd do miejscowości Piechowice 

Huta Szkła Kryształowego Julia – jeden z niewielu istniejących producentów 
szkła kryształowego w Polsce, podtrzymujący dawne tradycje regionu, produkujący 
ręcznie formowane i szlifowane produkty … 
Huta Julia to miejsce, w którym splata się historia, piękno szklanych 
arcydzieł i ręczny proces produkcji! Podczas zwiedzania z przewodnikiem 
doświadczysz tego wyjątkowego przedstawienia jakim jest wytwarzanie 
kryształu. 
 

 

 Zwiedzanie huty z przewodnikiem 

 Zwiedzanie wystaw sklepowych,    czas na zakup pamiątek 
 

 

   Przejazd do Jeleniej Góry  

 



 
 

Jelenia Góra – piękne miasto położone  w malowniczej Kotlinie 
Jeleniogórskiej, nad rzeką  Bóbr,  nazywana jest często „Perłą Sudetów”. 
 

Zwiedzanie uroczej Starówki z  przewodnikiem: 

� Rynek z okazałym ratuszem,  
� Zabytkowe kamieniczki, często zdobione motywem jelenia 

 

  Czas wolny na Starówce -  około 45’ 

   Przejazd do Siedlęcina 

Wieża książęca w Siedlęcinie – mieszkalna wieża księcia jaworskiego  
          Henryka I, która w późniejszym okresie stała się siedzibą rycerską. 
 

Dolina pałaców i ogrodów – park kulturowy obejmujący założenia pałacowo-
parkowe w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz przyległych częściach Gór Kaczawskich, 
Rudaw Janowickich i Karkonoszy. Uznany za  pomnik historii Polski. 
Na terenie parku znajduje się 20 zamków i pałaców, które były siedzibami książąt 
śląskich, pruskiej rodziny królewskiej rodów arystokracji i szlachty polskiej, 
niemieckiej, czeskiej i austriackiej, m.in. Radziwiłłów, Czartoryskich, Hohenzollernów,  
 

   Przejazd do  miejscowości Wojanów  

Pałac Wojanów – neogotycki styl wzorowany na zamkach angielskich, był 
    własnością królowej Niderlandów, Luizy i jednocześnie prezentem od jej  
   ojca, Fryderyka Wilhelma III. Obecnie w Pałacu mieści się hotel, … 

� Pałac (z zewnątrz),  spacer po Parku 
 

  Przejazd przez Mysłakowice 
 

 Mysłakowice to wieś u podnóża Rudaw Janowickich       
           W miejscowości znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen.  
 
 

• Pałac Hohenzollernów z końca XVIII wieku 

• Dom Tyrolski, jeden z zachowanych domów osadników tyrolskich, 

domy stanowią unikatowy i oryginalny .. 
 

  Przejazd w pobliżu Zamku Chojnik 
 

Zamek Chojnik – usytuowany na szczycie góry Chojnik, wysokość 627 
metrów n.p.m., a od jej południowo-wschodniej strony znajduje się 150-
metrowe urwisko opadające do tzw. Piekielnej Doliny 
 

 Powrót  do hotelu OLIMP 

� obiadokolacja,  czas na korzystanie atrakcji, spacery po mieście  
  Nocleg 

Dzień 3 8.09.           środa 
 

� śniadanie (bufet), wykwaterowanie 
 

   O godz. 8.00 wyjazd  do miasta Kowary  

Zwiedzanie: 
 

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska – otwarty w 2003 roku, na 
terenie nieistniejącej już fabryki dywanów. Znajdują się tu obiekty 
reprezentujące bogactwo architektury Dolnego Śląska, odwzorowane       
w skali 1:25 oraz 1:50. Modele pałaców, klasztorów, kościołów i starówek 
miast dolnośląskich zostały wyeksponowane w naturalnym  otoczeniu, wśród 
kwiatów i zieleni… 
 
 

  Przejazd przez tereny górskie do Kłodzka 
 

Kłodzko -  posiada jeden z bogatszych, zróżnicowanych i cenniejszych                 
                w kraju obiektów zabytkowych tworzących wspaniałą panoramę. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: 
•  gotycki kościół NMP, wyposażenie wnętrza głównie barokowe  

•  kościół św. Jerzego i św. Wojciecha, dawniej Chrystusa Króla 
•  gotycki most z barokowymi figurami, jak most Karola w Pradze 
•  ratusz,  renesansowe i barokowe kamienice  



 

 
                   Czas wolny około ½ godz.  
 Przejazd do Wrocławia 
 

Wrocław  - miasto nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą 
Śląska oraz Dolnego Śląska,  „miasto stu mostów”.  
 

� zakwaterowanie – hotel*** - pokoje 2 osobowe 

� obiadokolacja ,  
            czas wolny,  możliwość spaceru po Rynku z pilotem 

Nocleg 
 

 

Dzień 4 9.09.        czwartek  
 

� śniadanie (bufet), wykwaterowanie  
 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

• Ostrów Tumski, Archikatedra św. Jana Chrzciciela 
• Wyspa Piasek, Most Piaskowy,  
• Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski 
• Rynek Starego Miasta, „wrocławskie krasnale”,  …. 
                    Czas wolny około 1 godz. 

   Wyjazd w kierunku Płocka  

 

� obiad – restauracja przy trasie 

 Około godz. 20-ej przyjazd do Płocka  

Cena:  840 PLN/os.  

Świadczenia zawarte w cenie: 

� przejazd autokarem (klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa, nagłośnienie, radio, video)  
� zakwaterowanie:  2 noclegi -Szklarska Poręba, 1 Wrocław - pokoje 2 osobowe z łazienkami 

� konsumpcja: 3 śniadania (bufet), 3 obiadokolacje, 1 obiad 
� pilot – przedstawiciel biura na trasie wycieczki 
� przewodnicy : Świdnica, Huta Szkła Kryształowego, „Dolina Pałaców i Ogrodów”,  

                 Park Miniatur,  
� bilety wstępu : Kościół Pokoju, Huta Szkła, Siedlęcin, Park Miniatur 
� ubezpieczenie NNW i KL uczestników,  
� opłaty na TFG, TFZ 

� zestawy „tour-guide” podczas zwiedzania 
 

UWAGI: 

� uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości                                 
� możliwość zmiany programu na Państwa życzenie,  
� możliwość zorganizowania wieczorku przy muzyce z DJ oraz „zimna płyta 

- koszt od 50 PLN/os.  
� ze względu na zagrożenia koronawirus wymagane będą szczególne środki bezpieczeństwa.          

   Z 
                                                                                                      życzeniami wspaniałych wrażeń !!! 
tel. 512 357 865                         Stanisław Lipka                     

            


