
 

 
 

 
 

  

ZAPRASZA NA 3-DNIOWĄ WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ  

 

 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, o godzinie 6:00 wyjazd w kierunku Świdnicy. 

Dla uczestników wyjazdu przygotowane będą skrypty dotyczące odwiedzanych obiektów, trasy przejazdu 

wycieczki.  

Świdnica – zwiedzanie Kościoła Pokoju. Jest to jeden z dwóch tego typu 

obiektów zachowanych do naszych czasów. Wybudowany po wojnie 

trzydziestoletniej z nietrwałych materiałów, bez użycia gwoździ, służył 

miejscowym ewangelikom. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

 Obiad. 

 Bolków – zwiedzanie zamku wybudowanego przez księcia legnickiego Bolesława 

II. Zamek w Bolkowie zachwyca swoim położeniem na szczycie wzniesienia, które stromo opada w stronę Nysy 

Szalonej. Okoliczności historyczne spowodowały, że jest to jeden z nielicznych zamków wczesnogotyckich, 

który w późniejszym okresie nie uległ przebudowie. Z zamkiem związany jest też jeden z tropów prowadzących 

do miejsca ukrycia słynnej Bursztynowej Komnaty.  

Łomnica – zwiedzanie kompleksu parkowo – pałacowego na szlaku „Doliny Pałaców i Ogrodów”. 

Przejazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Wodomierzanka” w Karpaczu, zakwaterowanie, kolacja. 
 

Dzień 2 

Śniadanie. Wyjazd z lokalnym przewodnikiem na stronę Czeską. 

Skalne Miasto – unikalny zespół ostańców, rzeźbiony przez spływającą wodę oraz wiatr                    

i drobiny niesionego pyłu, zachwyca swoimi kształtami. Do końca XVIII wieku Skalne 

Miasto było kryjówką dla miejscowych rozbójników.  

Obiad. 

Karpacz – spacer z przewodnikiem po historycznej części miasta. Zwiedzanie kościoła 

Wang przeniesionego w połowie XIX z dalekiej Norwegii i uważanego za najstarszą drewnianą świątynię                  

w Polsce. Powrót do ośrodka. Kolacja biesiadowa z gawędą o kuchni pogranicza czesko-polskiego przy 

akompaniamencie muzyki granej na żywo. 
 

Dzień 3 

Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu.  

Kowary – zwiedzanie z przewodnikiem Parku Miniatur Województwa 

Dolnośląskiego.  

Osówka – jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Zwiedzanie 

udostępnionych dla turystów fragmentów kompleksu „Riese” – „Olbrzym” 

budowanego przez hitlerowców od roku 1943 do roku 1945. 

Możliwość uczestnictwa we Mszy Św. 

Wyjazd w drogę powrotną. Obiad. 

Planowany przyjazd do Celestynowa około godziny 23.00. 
 

PRZY ZAPISIE ZALICZKA 200 ZŁ/OS. 
 

Cena: 600 zł/os. Cena zawiera: całkowity koszt realizacji wycieczki zgodnie z programem (bilety wstępu do: 

Kościoła Pokoju w Świdnicy, Zamku w Bolkowie, Skalnego Miasta, Kościoła Wang w Karpaczu, Parku Miniatur                

w Kowarach, Kompleksu Sztolni w Osówce), zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota-

przewodnika, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie KL na terenie Czech.  
 

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1 

05-430 Celestynów od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00 lub pod nr telefonu 22 789 71 02 
 

Regulamin udziału w imprezie turystycznej do pobrania w biurze GOK lub na stronie www.gokcelestynow.pl 

http://www.gokcelestynow.pl/

