
Kotlina Kłodzka, Góry Stołowe

Szlakiem labiryntów i tajemnic

4 dni

Zakwaterowanie

Hotel  Morawa***  usytuowany  jest  w  Masywie  Śnieżnika  na  Ziemi  Kłodzkiej  w  miejscowości  Stara
Morawa,  zaledwie  kilka  kilometrów  od  kompleksu  Czarna  Góra  Resort.  Z  widokiem  na  przepiękną
panoramę sudeckich wzgórz, hotel posiada 50 pokoi z balkonem lub tarasem, własną łazienką, dostęp do
sieci Wi-Fi oraz 32 calowy telewizor. Łącznie obiekt oferuje 130 miejsc noclegowych. 

Hotel Morawa posiada własną strefę Spa & Wellness. Oprócz dużego basenu rekreacyjnego są bicze wodne,
jacuzzi, sauna fińska oraz saunę infrared, a także domek saunowy: sauna fińska, łaźnia parowa, specjalna
balia z zimną wodą i prysznic. Będziemy mogli korzystac 2 godziny dziennie ze strefy basenowej.

Hotel posiada też kort teniosowy i boisko wielofunkcyjne.

Będziemy zakwaterowani w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami.

Wyżywienie

Pobyt zaczyna się obiadokolacją i  kończy się śniadaniem + suchy prowiant.  W trakcie pobytu 3 posiłki
dziennie.

Transport

Transport własny lub autokarem 
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Program
1 dzień 
Zbiórka przed szkołą, wyjazd grupy do Kotliny Kłodzkiej.  Dojazd do  Kłodzka.  Zwiedzimy  najbardziej
znany i charakterystyczny obiekt miasta, zajmujący wzniesienie zwane Forteczną Górą, czyli Twierdzę. Jest
to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji obronnych w Polsce z podziemnymi Labiryntami
czyli  gęstą  siecią  korytarzy minowych.  Zwiedzenie  części  naziemnej  i  korytarzy minerskich.  Dojazd do
ośrodka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Korzystanie ze strefy basenowej hotelu. 

 
2 dzień 
Śniadanie. Wycieczka pod granicę czeską, do Rezerwatu „Błędnych Skał” czyli obszaru ochrony ścisłej o
powierzchni ok. 22 ha, położonego na wysokości 853m n.p.m. w Parku Narodowym Gór Stołowych. Błędne
Skały to labirynt szczelin i zaułków, które zafascynują nas niewątpliwie swymi kształtami. 

Potem wybierzemy się do Kudawy, gdzie  Szlakiem Ginących Zawodów poznamy jak dawniej toczono
naczynia gliniane i spróbujemy sami zrobić własne miseczki. Wejdziemy też do chaty, w której wypiekano
chleb, czy  wykonywano robótki ręczne. Odwiedzimy też do kuźnię i mini – zoo i pobiesiadujemy przy
ognisku z kiełbaskami (chleb, ketchup, napoje, 2 pajdy chleba wiejskiego z masłem lub smalcem, ogórek). 
Powrót do ośrodka. Gry i zabawy sportowe.  Obiadokolacja. Korzystanie ze strefy basenowej hotelu. 

 
3 dzień 
Śniadanie. Wycieczka do Sztolni Walimskich, kompleks Rzeczka, gdzie skrywa się jedna z największych 
tajemnic II wojny Swiatowej, czyli projekt Riese. Przejdziemy trasą turystyczną z przewodnikiem a potem 
udamy się do podziemnego miasta Osówka, tajnej kwatery Hitlera, gdzie poznamy podziemia oraz część 
naziemną tego niezwykłego obiektu. 

Wycieczka rozpoczyna się rozwiązaniem krzyżówki tematycznej i szarady historycznej. Przed wejściem do
podziemi wylejemy gipsowe formy, a w podziemiach rozwiążemy zadania o nietoperzach, owadach oraz 
zadania związane z geologią (skały, minerały). Obejrzymy  też wystawy: zabezpieczenie obiektów 
podziemnych, nietoperze Podziemnego Miasta, wyposażenie żołnierzy podczas walk na froncie, uzbrojenie 
armii na frontach II Wojny Światowej, sprzęty używane podczas budowy obiektu i przeniesiemy się w 
chodniku dźwiękowym do roku 1945. Po wyjściu odbierzemy nasze odlewy gipsowe (gipsowe figurki są 
nagrodą dla najbardziej aktywnych podczas zwiedzania). Kolejnym etapem programu będzie edukacja 
przyrodnicza pod nazwą: " Las i jego mieszkańcy, życie zwierząt i roślin". Trasa pomoże nam nabyć 
umiejętności pracy zespołowej.

Powrót do hotelu. Późniejszy obiad. Rozgrywki sportowe na terenie hotelu. Kolacja. Korzystanie ze strefy 
basenowej hotelu. 
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4 dzień 

Śniadanie + suchy prowiant,  wykwaterowanie. Wyjazd grupy.  Dojazd do Centrum Nauki i Sztuki  Starej
Kopalni w Wałbrzychu, gdzie poznamy kopalnię węgla poprzez grę edukacyjną, pt. Gdzie Skarbek ukrył
swój skarb? Niesamowita gra ruchowa oparta na systemie prawda – fałsz, w której uczestnicy zadają sobie
nawzajem pytania dotyczące pracy górnika i przesuwają się po wyrysowanych polach aż do pola skarbu
ukrytego przez ducha kopalni. Przyjazd grupy do Warszawy w godzinach wieczornych

Cena  zawiera: transport  w  obie  strony  +  autokar  na  miejscu  do  dyspozycji  grupy,  zakwaterowanie,i
wyżywienie wedle oferty, realizację programu, w tym wejścia płatne do zwiedzanych obiektów i atrakcji
oraz programów edukacyjnych zawartych w programie, dostęp do zaplecza sportowego (2 godz. dziennie) i
basenowego  hotelu  (2  godz.  dziennie),  pobyt  opiekunów  gratis  (1/15),  ubezpieczenie  NNW,  opiekę
pilota/przedstawiciela biura podczas realizacji programu, podatek VAT 

Dodatkowe informacje

– Oferta  jest  przykładowa  i  istnieje  możliwość  jej  modyfikacji,  wtedy  cena  odpowiednio  ulega
zmianie.  Istnieje  możliwość  włączenia  do  programu  innych  atrakcji,  za  dodatkową  opłatą  lub
zamiennie.  Przykładowo:  wycieczka  z  przewodnikiem  w  Góry  Sowie,  zwiedzanie  Wrocławia,
odkrywania  miasta  szlakiem uroczych krasnali  czyli  wrocławskich skrzatów i  nie  tylko,  Zamek
Książ  i  palmiarnia  z  programem  Baśniowy  Książ,  a  dokładnie  program  edukacyjny  O
nieustraszonym Herkulesie i pięknej Dianie czyli mitologiczne historie znane i mniej znane czy do
dawnej kopalni złota w Złotym Stoku.. 

– Kolejność zajęć może ulec zmianie, w zależności od warunków atmosferycznych, jak i czynników
niezależnych od Organizatora.

– Cena  nie  zawiera  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji.  Ubezpieczenie  jest  ważne  przy
udokumentowanej  chorobie  lub  innego  zajścia  nagłego  wchodzącego  w  zakres  ubezpieczenia.
Ubezpieczenie  to  może  być  wykupione  u  Organizatora  jako  agenta  lub  w  innym  TU.  Istnieje
możlwiość wykupienia  bezpośrednio w Biurze SALUT,  do 5 dni  od podpisania umowy,  wraz z
wpłatą  zaliczki  za  zieloną  szkołę  i  dopłatą  za  ubezpieczenie  z  podaniem    imiennej  listy
uczestnika/ów wraz z datą urodzenia.
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