
KOTLINA K£ODZKA

SKALNE MIASTO

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 9 
od 43 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

499,- przy 30 osobach p³ac¹cych i 2 miejscach gratis 
439,- przy 42 osobach p³ac¹cych i 3 miejscach gratis 
 

wycieczka szkolna autokarowa 5-dniowa

Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie.  
Cena nie obejmuje biletów wstêpów ok. 50 z³. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna 
i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

Polanica Zdrój - Wroc³aw - B³edne Ska³y - Ardspach

1 dzieñ:  
4.00 – ranny wyjazd autokarem 
ok. 12.oo – przyjazd do Wroc³awia i zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej 
ok. 17.00 – przyjazd do Polanicy Zdrój.  Obiadokolacja i zakwaterowanie w 
pokojach z umywalkami, pe³ne wez³y sanitarne na korytarzach, usytuowane 
w centrum Polanicy tu¿ obok siebie przy Parku Zdrojowym. Wieczorny 
spacer po Polanicy. Nocleg. 
 
2 dzieñ: 
8.00 – œniadanie 
8.30 – po œniadaniu spotkanie z przewodnikiem i wycieczka autokarowa po 
Kotlinie K³odzkiej: w programie zwiedzamy Duszniki Zdrój, Kudowê Zdrój, 
Polanicê – naj³adniejsze uzdrowiska w Polsce, Czermna, Wambierzyce oraz 
K³odzko. Powrót do Polanicy do oœrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 dzieñ: 
8.00 - œniadanie, wyjazd autokarem do Czech – zwiedzanie Adrspaskiego 
Skalnego Miasta. Zwiedzanie Nachodu – przygranicznego miasta i zakupy. 
Powrót do oœrodka w godzinach popo³udniowych na obiadokolacjê. Nocleg. 
 
4 dzieñ: 
9.00 – po œniadaniu wycieczka piesza do Rezerwatu „B³êdne Ska³y’ w 
Górach Sto³owych. Powrót do Polanicy. Wypoczynek po wycieczce – 
obiadokolacja. Suchy prowiant na droge. Wykwaterowanie z oœrodka. W 
godzinach wieczornych wyjazd autokarem do domu. 
 
5 dzieñ: 
Przyjazd do domu w godzinach rannych. 

- przejazd zachodnim autokarem turystycznym,  
- 3 noclegi z wy¿ywieniem w Polanicy Zdrój,  
- przewodnika turystycznego na miejscu,  
- pilota na ca³ej trasie,  
- ubezpieczenie KLiNW,  
- 2-3 miejsca gratis dla opiekunów 
- podatek vat i op³aty miejscowe 
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