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    KOTLINA KŁODZKA i PRAGĄ  

 

UWAGA! Wycieczka zagraniczna- wymagany dokument tożsamości 

ważny minimum 3 miesiące (dowód osobisty lub paszport)! 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Wrocławia.  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Ostrów Tumski, Rynek 

Starego Miasta w poszukiwaniu Krasnali (Kamienice Jaś i 

Małgosia, Domek Krasnoludków, Teatr Lalek, ul. Jatki, Papa 
Krasnal). 

Przejazd w stronę Stronia Śląskiego.  

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach.  

 

Dzień 2 

Śniadanie+ suchy prowiant.  

Wyjazd na całodniową wycieczkę w kierunku Kudowy Zdrój.  

 Spacer po Parku Zdrojowym.   

 Wizyta w Rezerwacie Geologicznym ,,Błędne Skały” i 

,,Szczeliniec”. 

Powrót w godzinach popołudniowych na obiadokolację i nocleg.  

 

Dzień 3 

Śniadanie w godzinach porannych,  suchy prowiant.  

Przejazd do stolicy Czech – Pragi.  

 Całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Hradczany, 

Katedra św. Wita. Przejście w kierunku Małej Strany. Spacer 

Mostem Karola – najsłynniejszy most z barokowymi 

pomnikami. Spacer na Rynek Starego Miasta: zegar 

astronomiczny Orloj, Pomnik Jana Husa. Wizyta na placu 

Wacława.  

Powrót w późnych godzinach wieczornych do Polski.  

Obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 4 

Śniadanie.  

 Wjazd kolejką linową Luxtorpeda na szczyt Czarnej Góry. 

Wejście na taras widokowy z którego rozpościera się widok na 

najwyższy szczyt Kotliny Kłodzkiej Śnieżnik.  

 

Powrót na obiad do ośrodka.  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 5 000 

NNW i 20 000 euro KL; 

 4  noclegi, 4 śniadania, 

 3 obiadokolacje, 1 obiad, 

 1 kolacja, 3  suche prowianty; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFP i TFG; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 215  zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

1130 zł/os 1020 zł/os 980 zł/os 960 zł/os 910 zł/os 

mailto:grupy@biuropodrozybajka.pl


Biuro Podróży BAJKA S.C. 

E-mail: grupy@biuropodrozybajka.pl;  tel. + 48 505 904 524 lub +48 505 904 528 

www.biuropodrozybajka.pl 

 Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej – najpiękniejszej jaskini w 

Sudetach z bogatą szatą naciekową (wymagana rezerwacja z 

minimum półrocznym wyprzedzeniem).  

Kolacja połączona z ogniskiem. Zajęcia rekreacyjne. Nocleg. 

 

Dzień 5 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Złotego Stoku.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Złota:  Sztolnia Gertruda 

i Sztolnia Czarna.  

 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu –  dodatkowo płatnego  

ok. 30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy). 

 

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Przed planowaniem wyjazdu prosimy o zapoznanie się z aktualnymi przepisami 

wjazdowymi i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Republiki Czeskiej, które 

znajdują się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy 

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 300 zł/os 

Do dyspozycji grupy: przestronna stołówka, stół z piłkarzykami i stołem do gry w ping 

ponga, plac zabaw, boiska do siatkówki oraz piłki nożnej, miejsce na  ognisko, sala 

świetlicowa. Cały teren ogrodzony.  

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Panorama Racławicka we Wrocławiu; 

 Wrocławskie ZOO z Afrykarium; 

 Całodniowa wycieczka do Rezerwatu Skalne Miasta na terenie Czech; 

 Kopalnia Uranu w Kletnie; 

 Międzygórze  (alpejskiego miasteczka) -  wodospad Wilczki i Ogród Bajek; 

 Kłodzko – twierdza (część górna i korytarz kontrminowy); 

 Wambierzyce – Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej – Królowej Rodzin; 

 Kudowa Zdrój – Czermna – Kaplica Czaszek; 

 Całodniowa wycieczka z przewodnikiem górskim na Śnieżnik – najwyższy szczyt Kotliny  

Kłodzkiej. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb. 
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 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
 

mailto:grupy@biuropodrozybajka.pl

