
Z naszą aplikacją                             
podczas spaceru po górach młodzież 
rozwiązuje zagadki i wykonuje 
zadania, w przystępny sposób 
zdobywając przyrodniczą 
i historyczną wiedzę. Masz pomysł na 
taką grę w konkretnym temacie?
Coś takiego tylko u nas!

WYCIECZKI SZKOLNE 
Z POMYSŁEM*

*wycieczki koleją *wycieczki z dawką historii 
  lub przyrody

*wycieczki autokarowe *mapa zdrapka "Odkrywaj 
  Dolny Ślask" w prezencie

Wolicie wycieczkę z autokarem, jasne!
Ta wersja jest zdecydowanie
wygodniejszą opcją. Organizujemy
autokar spod szkoły, parkujemy pod
schroniskiem, idziemy zdobywać
szczyty. Zawsze może znaleźć się też
czas na ognisko.

W pakiecie otrzymacie mapę 
zachęcającą uczniów do zwiedzania 
Dolnego Śląska. Możecie powiesić 
ją w klasie i zdrapywać kolejne 
odwiedzane miejsca. 
To świetna zabawa!

Posiadamy szeroką ofertę wycieczek
koleją po całym Dolnym Śląsku i nie
tylko. Spotykamy się z
przewodnikiem na dworcu i udajemy
się na wycieczkę koleją. Wysiadamy
na stacji, pospacerujemy po okolicy
z przewodnikiem i wracam z
powrotem.



Kalwaria

* min. liczba osób do zorganizowania wycieczki to 20 osób.

Wycieczki szkolne to nie tylko wyjazdy autokarowe! Rozważcie naszą propozycję ekonomicznych wycieczek po Dolnym Śląsku. Nasi przewodnicy pojadą z 
Wami koleją lub będą czekać na stacji docelowej. Stamtąd wyruszycie na kilkugodzinną wycieczkę, która zakończy się na stacji, z której odjedziecie do 
Wrocławia. Wykorzystajmy potencjał sieci dolnośląskich linii kolejowych! Odkrywajmy Dolny Śląsk w łatwy, szybki a co najważniejsze - tani sposób! Ten typ 
podróżowania dostarczy Wam niezapomnianych przeżyć. Oczywiście w tych wycieczkach także możemy skorzystać z naszej aplikacji 

WYJAZD 
Wrocław Dworzec Główny 

Stacja PKP Bardo Śląskie

POWRÓT 
Wrocław Dworzec Główny

ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika

         W cenie:

WYJAZD 
Wrocław Dworzec Główny 

Kiedyś był to fort, rezydencja 
Hochberga, luksusowy wojskowy 
ośrodek rehabilitacji Wehrmachtu, 
sztab armii sowieckiej, Dom Pomocy 
Społecznej, a dziś zamek otwarty jest 
dla turystów i miłośników zabytków.

Zamek Leśna Skała w Szczytnej 

CENA za osobę: 50 zł* CENA za osobę: 50 zł*

Góra Bardzka, wznosi się nad Bardem od 
strony południowej. Oprócz pięknego 
widoku na leżącą w dole miejscowość, kryje 
wiele tajemnic.

Kalwaria

Stacja PKP Szczytna 

* * Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora program wycieczki może ulec zmianie.

Pociąg do Sudetów

Bardo -Kalwaria - Bardo (7km) Szczytna - Polanica-Zdrój (10 km) 

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Stacja PKP Bardo Śląskie

Zamek Leśna Skała

Stacja PKP Polanica-Zdrój 

POWRÓT 
Wrocław Dworzec Główny 

bilety na pociąg KD
obiad

         Koszty dodatkowe:

ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika

         W cenie:

bilety na pociąg KD
obiad

         Koszty dodatkowe:



Sokolik Du zy

* min. liczba osób do zorganizowania wycieczki to 20 osób.

Wycieczki szkolne to nie tylko wyjazdy autokarowe! Rozważcie naszą propozycję ekonomicznych wycieczek po Dolnym Śląsku. Nasi przewodnicy pojadą z 
Wami koleją lub będą czekać na stacji docelowej. Stamtąd wyruszycie na kilkugodzinną wycieczkę, która zakończy się na stacji, z której odjedziecie do 
Wrocławia. Wykorzystajmy potencjał sieci dolnośląskich linii kolejowych! Odkrywajmy Dolny Śląsk w łatwy, szybki a co najważniejsze - tani sposób! Ten typ 
podróżowania dostarczy Wam niezapomnianych przeżyć. Oczywiście w tych wycieczkach także możemy skorzystać z naszej aplikacji 

WYJAZD 
Wrocław Dworzec Główny 

Stacja PKP Trzcińsko

POWRÓT 
Wrocław Dworzec Głównyubezpieczenie NNW

opieka przewodnika

         W cenie:

WYJAZD 
Wrocław Dworzec Główny 

Znajduje się w Górach Wałbrzyskich. 
Na szczycie zbudowano wieżę o 
wysokości 27,5 metra, co sprawia, że 
jest najwyższym takim obiektem w tej 
części Sudetów.

Trójgarb 

CENA za osobę: 50 zł* CENA za osobę: 50 zł*

To świetny punt widokowy w Rudawach 
Janowickich, często też odwiedzany przez 
wspinaczy.

Sokolik Duży 

Stacja PKP Witków-Śląski

* * Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora program wycieczki może ulec zmianie.

Pociąg do Sudetów

Trzcińśko - Sokoliki - Trzcińsko (10 km) Witków - Trójgarb - Witków (13 km)

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Stacja PKP Trzcińsko 

Wieża widokowa na Trójgarbie

Stacja PKP Witków-Śląski

POWRÓT 
Wrocław Dworzec Główny 

bilety na pociąg KD
obiad

         Koszty dodatkowe:

ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika

         W cenie:

bilety na pociąg KD
obiad

         Koszty dodatkowe:



Podziemne Miasto Osówka

WYJAZD 
z Wrocławia

Zwiedzanie Podziemnego Miasta 
Osówki, będącego kompleksem 
tajemniczych podziemi 
z czasów II Wojny Światowej

Podziemne Miasto Osówka

POWRÓT 
komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Sky Walk

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Wejście na nową atrakcję w
Świeradowie-Zdroju – "Sky Walk" -
ścieżkę w chmurach, która wznosi się
na wysokość 62 metrów.

Sky Walk

 * 134 zł/os. dla grupy > 50 os.
    148 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    171 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 99 zł* CENA za osobę: od 134 zł*

 * 99 zł/os. dla grupy > 50 os.
   109 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   124 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wejście na najwyższy szczyt Gór Sowich –
Wielką Sowę. 
Na szczycie możliwe ognisko z kiełbaskami.

Wielka Sowa

Świeradów Zdrój

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko, a może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety

Osówka + Wielka Sowa Sky Walk

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Podziemne Miasto Osówka

WYJAZD 
z Wrocławia

Zwiedzanie Podziemnego Miasta 
Osówki, będącego kompleksem 
tajemniczych podziemi 
z czasów II Wojny Światowej

Podziemne Miasto Osówka

POWRÓT 
komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Sky Walk

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Wejście na nową atrakcję w
Świeradowie-Zdroju – "Sky Walk" -
ścieżkę w chmurach, która wznosi się
na wysokość 62 metrów.

Sky Walk

 * 134 zł/os. dla grupy > 50 os.
    148 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    171 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 99 zł* CENA za osobę: od 134 zł*

 * 99 zł/os. dla grupy > 50 os.
   109 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   124 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wejście na najwyższy szczyt Gór Sowich –
Wielką Sowę. 
Na szczycie możliwe ognisko z kiełbaskami.

Wielka Sowa

Świeradów Zdrój

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Osówka + Wielka Sowa Sky Walk

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko, a może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety



Podziemne Miasto Osówka

WYJAZD 
z Wrocławia

Zwiedzanie Podziemnego Miasta 
Osówki, będącego kompleksem 
tajemniczych podziemi 
z czasów II Wojny Światowej

Podziemne Miasto Osówka

POWRÓT 
komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Sky Walk

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Wejście na nową atrakcję w
Świeradowie-Zdroju – "Sky Walk" -
ścieżkę w chmurach, która wznosi się
na wysokość 62 metrów.

Sky Walk

 * 134 zł/os. dla grupy > 50 os.
    148 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    171 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 99 zł* CENA za osobę: od 134 zł*

 * 99 zł/os. dla grupy > 50 os.
   109 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   124 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wejście na najwyższy szczyt Gór Sowich –
Wielką Sowę. 
Na szczycie możliwe ognisko z kiełbaskami.

Wielka Sowa

Świeradów Zdrój

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Osówka + Wielka Sowa Sky Walk

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko, a może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety



Wieża na Śnieżniku

Międzygórze + Śnieżnik (16 km)

WYJAZD 
z Wrocławia

Jest to drugi, co do wysokości
wodospad w polskich Sudetach.

Wodospad Wilczki

POWRÓT 

Szczyt o wysokości 1424 m n.p.m.
z wieżą widokową na szczycie.

Śnieżnik

 Schronisko PTTK "Na Śnieżniku"

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 93 zł*

 * 93 zł/os. dla grupy >50 os.
   106 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   126 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Szczeliniec Wilki + Wambierzyce (4 km)

Szczeliniec Wielki

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

Wejście na nową atrakcję w
Świeradowie-Zdroju – "Sky Walk" -
ścieżkę w chmurach, która wznosi się
na wysokość 62 metrów.

Szczeliniec Wielki

Wambierzyce
Zwiedzanie Bazyliki Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny.

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

 * 109 zł/os. dla grupy > 50 os.
    121 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    141 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 109 zł*

Wieża widokowa na Śniezniku

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko. A może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Śnieżka

Ślęża

 Ślęża + ognisko (7 km)

WYJAZD 
z Wrocławia

Piesza wycieczka na szczyt Ślęży - na 
miejscu: schronisko, rzeźba ślężańskiego 
niedźwiadka i wieża widokowa, 
z której rozpościera się widok 
m.in. na Wrocław, Wielką Sowę i Śnieżkę.

Ślęża

POWRÓT 

Ognisko
Na górze odpoczynek i możliwe ognisko.

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 84 zł*

 * 84 zł/os. dla grupy >50 os.
   90 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   103 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Śnieżka + Świątynia Wang (21 km)

Śnieżka

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

Karpacz

Śnieżka

Piesza wycieczka na Śnieżkę. Trasa przez
Dolinę Łomniczki i Dom Śląski.

Najwyższy szczyt Sudetów.

Świątynia Wang
Zwiedzanie Świątyni Wang w Karpaczu
(drewnianego kościółka wybudowanego 
w Norwegii i przeniesionego do Karpacza).komfortowy autokar

ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

 * 100 zł/os. dla grupy > 50 os.
    122zł/os. dla grupy 41-50 os.
    141 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 100 zł*

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Wieża na Śnieżniku

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko. A może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Wodospad  Kamieńczyka

 Szrenica + Wodospad Kamieńczyka (7 km)

Schronisko Szrenica

WYJAZD 
z Wrocławia

Wjazd wyciągiem krzesełkowym na
Szrenicę.

Wyciąg Ski Arena

POWRÓT 

Wodospad Kamieńczyka
Zejście do Wodospadu Kamieńczyka
(najwyższego wodospadu w polskich
Karkonoszach).

Schronisko Szrenica

Szklarska Poręba
komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 127 zł*

 * 127 zł/os. dla grupy >50 os.
   141  zł/os. dla grupy 41-50 os.
   165 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Karpacz (11 km)

Świątynia Wang

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

Świątynia Wang

Schronisko PTTK "Samotnia"

Zwiedzanie Świątyni Wang w Karpaczu  
(drewnianego kościółka wybudowanego 
w Norwegii i przeniesionego do Karpacza).

Muzeum Karkonoskie Tajemnice
Wizyta w Karkonoskich Tajemnicach 
(muzeum z multimedialną ekspozycją 
przedstawiającą legendarny i historyczny 
świat Karkonoszy oraz ich władcy Ducha 
Gór).

Przejście do Schroniska PTTK "Samotnia"
nad Małym Stawem.

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

 * 112 zł/os. dla grupy > 50 os.
    123 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    140 zł/os. dla grupy < 40 os. 

CENA za osobę: od 112 zł*

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Wycieczki w góry to zawsze doskonała okazja do integracji. Wspólna wędrówka na szczyt, na którym rozpalimy wspólnie ognisko. A może spacer do
wodospadu i wspólne pamiątkowe zdjęcie? Nasi przewodnicy wypełnią czas wycieczki wieloma ciekawymi opowieściami i nauczą wielu przydatnych 
w górach umiejętności. Na szlaku możemy wykorzystać scenariusze gier terenowych w naszej aplikacji                        . Dzięki temu wspólna trasa 
zamieni się w pełną przygód wyprawę!

Poznaj Sudety

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Zamek Książ

WYJAZD 
z Wrocławia

Spędzimy czas w otoczeniu
egzotycznych roślin w Palmiarni. 

Palmiarnia

POWRÓT
komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

Zwiedzanie zamku i zamkowych
tarasów. Wizyta w tajemniczych
podziemiach Zamku Książ.

Zamek Książ 

Zamek Grodno

WYJAZD 
z Wrocławia

Wizyta w Sztolniach Walimskich
"RIESE" (podziemne sztolnie z okresu
II Wojny Światowej).

Sztolnie Walimskie

POWRÓT 

Zwiedzanie Zamku Grodno, 
przejście kładką nad Jeziorem 
Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim.

Zamek Grodno

Historia i tradycja
Sudety to poza pięknymi górami także urokliwe zamki, wielkie warownie oraz zabytki techniki. Zróbmy tematyczną wycieczkę w góry połączoną ze 
zwiedzaniem zabytkowych obiektów. To będzie prawdziwa lekcja historii w terenie! Również tutaj możemy użyć scenariuszy gier terenowych w aplikacji   
                       , aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić program wycieczki. Nauka i zabawa w jednym!

 Zamek Grodno + Sztolnie Walimskie Zamek Książ

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

CENA za osobę: od 125 zł*

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
opcjonalnie +2,50 zł/os.

         W cenie:

         za bilet wstępu na wieżę

 * 125 zł/os. dla grupy >50 os.
   136 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   153 zł/os. dla grupy <  40 os. 

CENA za osobę: od 132 zł*

 * 132 zł/os. dla grupy > 50 os.
    141 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    156 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Twierdza Kłodzko

Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Kłodzko + Kłodzko

WYJAZD 
z Wrocławia

Spacer po mieście i przejście mostem
gotyckim na Młynówce.

Kłodzko

POWRÓT 

Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
(wraz z podziemnymi labiryntami –
korytarzami minerskimi).

Twierdza Kłodzko

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 116 zł*

 * 116 zł/os. dla grupy >50 os.
   127 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   144 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Twierdza Kłodzko

Twierdza Srebrna Góra + Krzywa Wieża
WYJAZD 
z Wrocławia

Wejście na Krzywą Wieżę 
w Ząbkowicach Śląskich, która 
nazywana jest "śląską Pizą".

Krzywa Wieża

POWRÓT

Zwiedzanie Twierdzy
srebrnogórskiej, która jest
największą górską twierdzą 
w Europie (zwiedzanie obejmuje
pokaz broni i strzelania z działa).

Twierdza Srebrna Góra

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 115 zł*

 * 115 zł/os. dla grupy > 50 os.
    125 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    142 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Sudety to poza pięknymi górami także urokliwe zamki, wielkie warownie oraz zabytki techniki. Zróbmy tematyczną wycieczkę w góry połączoną ze 
zwiedzaniem zabytkowych obiektów. To będzie prawdziwa lekcja historii w terenie! Również tutaj możemy użyć scenariuszy gier terenowych w aplikacji   
                       , aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić program wycieczki. Nauka i zabawa w jednym!

Historia i tradycja



Kopalnia Nowa Ruda Kopalnia Złota w Złotym Stoku

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Dawna Kopalnia Węgla Nowa Ruda

Kopalnia Węgla Nowa Ruda

WYJAZD 
z Wrocławia

Spacer po noworudzkim rynku i
wejście na Górę Św. Anny.

Nowa Ruda

POWRÓT 

Zwiedzanie Dawnej Kopalni Węgla
w Nowej Rudzie, przejazd
podziemną kolejką.

Dawna Kopalnia Węgla

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 103 zł*

 * 103 zł/os. dla grupy >50 os.
   113 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   130 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Kopalnia Złota + Krzywa Wieża
WYJAZD 
z Wrocławia

Wejście na Krzywą Wieżę 
w Ząbkowicach Śląskich, która 
nazywana jest "śląską Pizą".

Krzywa Wieża

POWRÓT

Zwiedzanie Kopalni Złota 
w Złotym Stoku, nazywanej
"dolnośląskim Eldorado" wraz 
z płukaniem złota i wybijaniem
monet. 

Kopalnia Złota

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 125zł*

 * 125 zł/os. dla grupy > 50 os.
    135 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    152 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Kopalnia Złota

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Sudety to poza pięknymi górami także urokliwe zamki, wielkie warownie oraz zabytki techniki. Zróbmy tematyczną wycieczkę w góry połączoną ze 
zwiedzaniem zabytkowych obiektów. To będzie prawdziwa lekcja historii w terenie! Również tutaj możemy użyć scenariuszy gier terenowych w aplikacji   
                       , aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić program wycieczki. Nauka i zabawa w jednym!

Historia i tradycja



* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Western City

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT 

Wizyta w parku rozrywki o
tematyce dzikiego zachodu.
Zaplanowane atrakcje to: spacer
na koniu, strzelnica Indiańska a
także rzuty lassem, włócznią i
podkową. 

Western City

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 123zł*

 * 123 zł/os. dla grupy >50 os.
   135 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   155 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Manufaktura Ceramiki w Bolesławcu 
WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

Zwiedzanie manufaktury ceramiki w
Bolesławcu wraz z warsztatami
ceramicznymi dla uczniów, w trakcie
których dzieci ulepią gliniane
naczynia, a następnie własnoręcznie
je pomalują.

Manufaktura Ceramiki w Bolesławcu

Manufaktura Ceramiki w Bolesławcu
Spacer po Bolesławieckim Rynku.komfortowy autokar

ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 153 zł*

 * 153 zł/os. dla grupy > 50 os.
    166 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    186 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Western City

Ceramiki z Bolesławca

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Sudety to poza pięknymi górami także urokliwe zamki, wielkie warownie oraz zabytki techniki. Zróbmy tematyczną wycieczkę w góry połączoną ze 
zwiedzaniem zabytkowych obiektów. To będzie prawdziwa lekcja historii w terenie! Również tutaj możemy użyć scenariuszy gier terenowych w aplikacji   
                       , aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić program wycieczki. Nauka i zabawa w jednym!

Historia i tradycja



Lekcja przyrody w terenie
Zachęcamy do skorzystania z oferty przyrodniczych lekcji w terenie. W trakcie wycieczki z przewodnikiem poznacie zależności zachodzące 
w świecie przyrody i dowiecie się wiele na temat sposobów jej ochrony. Nasze wycieczki to ogromna dawka wiedzy podana w przyjemny sposób, za pomocą 
aplikacji                       , ale przede wszystkim kształtowanie ekologicznych postaw i budowanie świadomości ekologicznej u uczniów.

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Kolorowe jeziorka + Zamek Bolków

Kolorowe Jeziorka
WYJAZD 
z Wrocławia

Zwiedzanie Zamku Bolków, który 
uchodzi za perłę polskiej 
średniowiecznej architektury 
obronnej.

Zamek Bolków

POWRÓT 

Kolorowe Jeziorka w Rudawach
Janowickich to cztery barwne
akweny, które powstały na terenie
dawnych kopalni pirytu.

Kolorowe Jeziorka

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 95 zł*

 * 95 zł/os. dla grupy >50 os.
   107 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   125 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Jaskinia Niedźwiedzia + Polanica-Zdrój

Jaskinia Niedźwiedzia

WYJAZD 
z Wrocławia

Wizyta w Pijalni Wód Mineralnych.
Polanica-Zdrój

POWRÓT

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia
w Kletnie (najdłuższej jaskini 
w Sudetach), gdzie znajdują się
różne formy naciekowe.

Jaskinia Niedźwiedzia

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 127 zł*

 * 127 zł/os. dla grupy > 50 os.
    140 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    162 zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!



Park Dinozaurów
Spływ Przełomem Bardzkim

Spływ Bardzki

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Park Dinozaurów w Krasiejowie

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT 

Wizyta w największym parku 
dinozaurów w Europie, który 
posiada niemal 250 modeli 
dinozaurów naturalnej wielkości. 
Atrakcje: Park Nauki i Ewolucji 
Człowieka, Tunel Czasu, JuraPark, 
Prehistoryczne Oceanarium, 
Pawilon Paleontologiczny, Kino 
Emocji 5D, Park Rozrywki, Plac 
Zabaw, Małpi Gaj.

Park Dinozaurów

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 148 zł*

 * 148 zł/os. dla grupy >50 os.
   161 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   181 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Spływ Przełomem Bardzkim

Park Dinozaurów

WYJAZD 
z Wrocławia

Zwiedzanie miasta.
Polanica-Zdrój

POWRÓT

Spływ pontonami najbardziej
malowniczym przełomem
rzecznym w Sudetach od Ławicy
(Opolnicy) do Barda.

Spływ przełomem Bardzkim

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 133 zł*

 * 133 zł/os. dla grupy > 50 os.
    143 zł/os. dla grupy 41-50 os.
    160zł/os. dla grupy < 40 os. 

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Lekcja przyrody w terenie
Zachęcamy do skorzystania z oferty przyrodniczych lekcji w terenie. W trakcie wycieczki z przewodnikiem poznacie zależności zachodzące 
w świecie przyrody i dowiecie się wiele na temat sposobów jej ochrony. Nasze wycieczki to ogromna dawka wiedzy podana w przyjemny sposób, za pomocą 
aplikacji                       , ale przede wszystkim kształtowanie ekologicznych postaw i budowanie świadomości ekologicznej u uczniów.



Karkonoski  Park Narodowy

* Ze względu na dynamiczną sytuację paliwową, ceny mogą ulec zmianie.
* Ze względu na przyczyny niezależne od organizatora (pogoda, utrudnienia drogowe, kontrole, wiek uczestników itp.) program wycieczki może ulec zmianie.

Spotkanie z Alpakami

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT 

Wizyta w Alpakowej Kotlinie w
Kamieńcu koło Kłodzka, gdzie
uczestnicy będą mogli
pospacerować z alpakami i zaznać
alpakoterapii. 

Alpakowa Kotlina

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:

CENA za osobę: od 123 zł*

 * 123 zł/os. dla grupy >50 os.
   133 zł/os. dla grupy 41-50 os.
   150 zł/os. dla grupy <  40 os. 

Wycieczki po Karkonoskim Parku Narodowym

Alpakowa Kotlina

WYJAZD 
z Wrocławia

POWRÓT

Grupa wybiera indywidualnie plan 
wycieczki i atrakcje.

Karkonoski Park Narodowy

komfortowy autokar
ubezpieczenie NNW
opieka przewodnika
bilety wstępu

         W cenie:
CENA ustalana indywidualnie.

Karkonoski Park Narodowy

Wpis do rejestru  organizatorów
turystyki nr: 910/5/2022

Przychody z działalności Biura Podróży Zaszczyt są
przeznaczane na cele statutowe Fundacji Polska górom!

Lekcja przyrody w terenie
Zachęcamy do skorzystania z oferty przyrodniczych lekcji w terenie. W trakcie wycieczki z przewodnikiem poznacie zależności zachodzące 
w świecie przyrody i dowiecie się wiele na temat sposobów jej ochrony. Nasze wycieczki to ogromna dawka wiedzy podana w przyjemny sposób, za pomocą 
aplikacji                       , ale przede wszystkim kształtowanie ekologicznych postaw i budowanie świadomości ekologicznej u uczniów.



Nic prostszego!  Napisz do nas, a chętnie coś dla Ciebie przygotujemy!
Opisz swoje oczekiwania: czy wycieczka ma być jednodniowa, czy dłuższa i co 
chcielibyście zobaczyć lub po prostu, jaki miałby być jej charakter.
Odezwiemy się, dopytamy o szczegóły i zaproponujemy świetną wycieczkę!

Zapytania kierujcie na: kontakt@polskagorom.pl

Biuro podróży ZaSzczyt działa w ramach Fundacji Polska górom!
Jako fundacja prowadzimy działania w obszarze promowania turystyki górskiej,
ekologii oraz edukacji. Organizujemy wycieczki, tworzymy scenariusze gier
terenowych, prowadzimy warsztaty ekologiczne i przyrodnicze.
Zaprojektowaliśmy aplikację Zmieć śmieć, która rozwiążę problem śmieci 
w lasach, prowadzimy sklep internetowy duchgor.eu z autorską kolekcją
gadżetów o tematyce górskiej. Mamy status przedsiębiorstwa społecznego.

 

Fundacja Polska górom!
telefon: +48 607 653 646
email: kontakt@polskagorom.pl

polskagorom.pl/wycieczki

Mapa zdrapka "Odkrywaj Dolny Śląsk" 
w prezencie dla klasy
W pakiecie otrzymacie mapę zachęcającą uczniów do zwiedzania Dolnego Śląska. 
Możecie powiesić ją w klasie i zdrapywać kolejne odwiedzane miejsca. To świetna 
zabawa!

A może masz pomysł na wycieczkę?

Zapraszamy do współpracy!

Wpis do rejestru  
organizatorów 

turystyki nr: 
910/5/2022


