PROGRAM I ZAKRES ŚWIADCZEŃ 3-DNIOWEJ WYCIECZKI
DO KOTLINY KŁODZKIEJ I CZECH
z niezwykle atrakcyjnym programem

TERMIN: 1 – 3.12.2018 r.
ZBIÓRKA: 01.12.2018 r. o godz. 7:00 z parkingu Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla
Dorosłych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46.
WYJAZD: 01.12.2018 r. o godz. 7:15, miejsce jw. Istnieje możliwość wyjazdu sprzed Dworca PKP Łódź – Kaliska
o godz. 7.35.
POWRÓT: 03.12.2018 r. ok. godz. 21:00 – 21:30, miejsce jw.
LEWIN KŁODZKI - miejscowość położona w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej w Sudetach Środkowych,
sąsiadująca z dwoma malowniczymi uzdrowiskami: Kudową Zdrój i Dusznikami Zdrój. Znajduje się w otulinie
Parku Narodowego Gór Stołowych. Jej atutem są: wyjątkowy mikroklimat, wody o leczniczych właściwościach
i urzekające górskie widoki. Doskonały punkt wypadowy w Góry Stołowe. W zachodniej części miasta przejście
graniczne z Czechami.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „Maria” w Lewinie Kłodzkim. Pokoje 2, 3, 4 i 5 - osobowe
z łazienkami. Na terenie ogrodzonego ośrodka: stołówka, 2 świetlice wyposażone w stół do ping - ponga,
kawiarenka, boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, plac zabaw dla dzieci oraz duży
trawiasty teren z ławeczkami i miejscem na ognisko. W pobliżu zalew rekreacyjny.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie (od obiadokolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
TRANSPORT: autokar o podwyższonym standardzie.
UBEZPIECZENIE: NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i kosztów leczenia (KL).
PROGRAM:
1 DZIEŃ: Przejazd ze Zgierza do Lewina Kłodzkiego. W trakcie przejazdu dłuższy postój w

Pstrążnej -

zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - jedyny skansen na Dolnym Śląsku w którym można
zobaczyć stare domy i zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego z całego Pogórza Sudeckiego. Spacer po
rezerwacie „Błędne Skały” - labiryncie szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne
kilkunastometrowej wysokości (w przypadku złych warunków atmosferycznych zamiennie wizyta na Szlaku
Ginących Zawodów lub zwiedzanie ruchomej szopki w Kudowie Czermnej). Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Kudowie Czermnej - jedyny tego typu obiekt w Polsce
i jeden z trzech w Europie wyłożony około 3 tysiącami czaszek i kości ludzkich. Wycieczka do Teplicko Adrspaskiego Skalnego Miasta (narodowego rezerwatu przyrody – przepiękny labirynt w Czechach gdzie można
zobaczyć unikalne formacje skalne przybierające najróżniejsze kształty - to prawdziwy cud natury). Przejazd do
Nachodu – zwiedzanie zamku (z zewnątrz), spacer po centrum. Przejazd do Kudowy – Zdrój (spacer po Parku
Zdrojowym, wizyta w Pijalni Wód Mineralnych). Obiadokolacja.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wycieczka autokarowa do Parku Narodowego Gór Stołowych - spacer po labiryncie
skalnym rezerwacie „Szczeliniec Wielki” - jedna z największych atrakcji turystycznych Sudetów (w przypadku

złych warunków atmosferycznych wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym – Skansenie Dawnych Sprzętów
w Wambierzycach. Obiad. Przejazd do Zgierza.
CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program łącznie z biletami wstępu
do wszystkich zwiedzanych obiektów.
KOSZT dla słuchaczy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu
posiadających ważną legitymację szkolną przy grupie liczącej minimum 30 uczestników: 390,- zł/os.
KOSZT dla pozostałych osób: 415,- zł/os.
Zaliczka w wysokości 200,- zł/os. płatna do 10.11.2018 r. u p. Rafała Ryszelewskiego lub w sekretariacie
szkoły.
Uczestnicy proszeni są o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
Udział w wycieczce dla słuchaczy turystyki wiejskiej jest obowiązkowy. W trakcie wycieczki realizowane są
w sposób praktyczny treści programowe wynikające z programu nauczania. Słuchacze pełnią obowiązki pilota
wycieczek i przewodnika turystycznego oraz poznają atrakcje i obiekty turystyczne. Słuchacze, którzy nie będą
mogli wziąć udziału w wycieczce szkoleniowej w dn. 1 - 3.12.2018 r. zobowiązani są do jej zaliczenia w Łodzi,
co stanowi jeden z podstawowych warunków przystąpienia do sesji egzaminacyjnej.

