
KOTLINA JELENIOGÓRSKA

TRZEBNICA – STANISZÓW – KARPNIKI – WOJANÓW – ŁOMNICA – SZRENICA – PIECHOWICE –
SZKLARSKA PORĘBA – KARPACZ – SCHRONISKO „SAMOTNIA”– WOJSŁAWICE

PROGRAM RAMOWY 5 DNI

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Trzebnicy, gdzie nawiedzimy
Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi. Kościół zbudowany pw. św. Bartłomieja i Najświętszej Maryi Panny, jest
najstarszym sanktuarium na Śląsku i jedną z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich oraz miejscem uświęconym kultem św.
Jadwigi. Zobaczymy także ośrodek historyczny miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Udamy się na całodniową wycieczkę szlakiem pałaców i ogrodów dolnośląskich w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obszar
ten jest miejscem wyjątkowym, odnaleźć tu można gotyckie zamki i wieże obronne, renesansowe dwory, barokowe pałace i
unikalne XIX-wieczne rezydencje. Obok reprezentacyjnych budowli, głównie w XIX w. zakładano tutaj rozległe parki
krajobrazowe. Zobaczymy przepięknej urody pałace i ogrody w stylu angielskim w Staniszowie, Karpnikach, Wojanowie i
Łomnicy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd w okolice Szrenicy. Wyjście w góry, wjazd krzesełkową kolejką linową na Szrenicę - szczyt o wysokości
1362 m n.p.m. Na wierzchołku znajduje się schronisko górskie „Szrenica” i obserwatorium klimatologiczne Uniwersytetu
Wrocławskiego. Pobyt na Hali Szrenickiej. Następnie zjazd kolejką. Przejazd do Piechowic. Wizyta w Hucie Szkła „Julia”,
gdzie przyjrzymy się z bliska technologii powstawania, ręcznemu dmuchaniu i zdobieniu szkła. Możliwość zakupu gotowych
wyrobów. Poznamy sztukę tworzenia kryształów pod okiem wykwalifikowanego przewodnika. Przejazd do Szklarskiej
Poręby. Spacer i czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Karpacza. Spacer po mieście. Zobaczymy m.in. zabytkowe kościoły, „Zwierzęta Karkonoszy”, czyli
figury zwierząt – niedźwiedzia, jelenia, dzika oraz wilka, umieszczone na niewielkim skwerze przy ulicy Konstytucji 3-go



Maja, Młyn Miłości. Kolejno udamy się w okolice średniowiecznej drewnianej świątyni Wang, zbudowanej na przełomie XII i
XIII wieku w Norwegii, a następnie w XIX w. przewiezionej do Polski (niemalże w całości). Jej niewątpliwym atutem jest
egzotyka. Położona jest na wysokości ok. 850 m n.p.m. w pięknie zachowanym ogrodzie. Następnie niebieskim szlakiem
przejście do schroniska „Samotnia” - jednego z najstarszych i najpiękniej położonych schronisk górskich w Karkonoszach.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Arboretum w Wojsławicach, które specjalizuje się w uprawie roślin z rodziny wrzosowatych oraz
drzew i krzewów niemrozoodpornych w innych częściach kraju. Dendrologiczną kolekcję wzorcową stanowią historyczne
odmiany różaneczników rasy łużyckiej. Na terenie ogrodu znajduje się obecnie 880 gatunków i odmian różaneczników, a
także znaczna ilość bylin, w szczególności okrywowych. Zobaczymy także kolekcję liliowców - największą i najlepiej
prowadzoną kolekcją tej grupy roślin w Polsce oraz jedną z największych w Europie. W 2011 roku ta wzorcowa kolekcja
uzyskała status Kolekcji Narodowej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

TERMIN:  24 – 28.08.2022
CENA:      1290 zł

1190 dla członków „S”

ZAPEWNIAMY:  
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelu *** pokoje 2- os. z łazienkami.
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi  i inne wydatki programowe 
• opłatę na TFG i TFP

UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem
COVID-19


