OFERTA WYCIECZEK
REGIONALNYCH
sezon 2022

AKTUALNY
KALENDARZ WYCIECZEK discover Silesia
JAK UŻYWAĆ KODÓW QR
1. Uruchom aparat w
telefonie lub pobierz
darmową aplikację do
skanowania kodów QR i
skieruj obiektyw tak, aby kod
znalazł się w centrum kadru.
2. Kod zostanie
automatycznie zeskanowany
i wyświetli się link otwarcia
strony internetowej discover
Silesia.
3. Po akceptacji linku
otworzy się strona
aktualnego kalendarza
wycieczek lub strona
wybranej wycieczki z pełnym
opisem i formularzem
rezerwacji miejsc.

Na kolejnych stronach przedstawiamy naszą propozycję
zwiedzania Dolnego Śląska.
Obejmuje ona nocne spacery, wycieczki objazdowe oraz piesze
po najbardziej atrakcyjnych miejscach południowo - zachodniej
części regionu.
Więcej informacji wraz z terminami wycieczek można uzyskać
po zeskanowaniu kodów QR z poszczególnych kart.
Pełna oferta wraz z kalendarzem wycieczek znajduje się na
stronie interetowej www.discoversilesia.pl lub pod numerami
telefonów: 502 212 882 / 519 811 869.
Każda z propozycji lub autorski program zwiedzania może być
zrealizowany w dowolnym terminie w cenie od 450 zł.
Oferujemy rownież pełną organizację pobytów indywidualnych
i grupowych opartych o regionalne atrakcje Dolnego Śląska.

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

ZAMEK CHOJNIK
Zamek Chojnik jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zamków w
Polsce. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy książę Bolko I rozkazał

wznieść na górze Chojnik drewniany dwór myśliwski. Jego wnuk Bolko II
TERMIN:
skanuj kod QR

przebudował Zamek Chojnik na murowany obiekt, a po jego śmierci w
XIV wieku zamek na ponad 500 lat trafił w ręce rodu Schaffgotschów. Nie

zdobyty nigdy przez wroga, spłonął od uderzenia pioruna 31 sierpnia 1675
CENA:
65 zł / dorośli
40 zł / dzieci
(5-15 lat)
170 zł / rodziny
(2+2+)

roku.

Po latach ruiny zamku stały się jedną z największych atrakcji

turystycznych Karkonoszy. Na szczyt góry Chojnik podążymy szlakiem
czarnym, przemierzymy Zbójeckie Skały oraz małą jaskinię rumoszową
Dziurawy Kamień. Po drodze usłyszycie wiele legend związanych z

zamkiem, w tym najbardziej sławną o okrutnej Kunegundzie. Pokażemy
CZAS TRWANIA:
ok. 4 h

Wam, gdzie na zamku Chojnik znajdują się cysterny na wodę, jakie ślady

pozostały po dawnym pożarze, opowiemy o baszcie łupinowej i

pręgierzu oraz wejdziemy na wieżę zamkową, by podziwiać widok na
Kotlinę Jeleniogórską i okalające ją góry.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

ZAMEK WE WLENIU
Zamek Wleń to najstarsza murowana budowla na Dolnym Śląsku. Jego

ruiny wznoszą się na wygasłym podwodnym wulkanie nad niewielką

miejscowością o tej samej nazwie. Według ostatnich badań już około
TERMIN:
skanuj kod QR

1160 roku książę Bolesław Wysoki wzniósł w tym miejscu pierwszą
murowaną budowlę, której pozostałości zachowały się do dnia
dzisiejszego.

CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

Spotkamy się na wleńskim rynku. Najpierw poznamy najciekawsze

zakamarki miasta. Poznamy historię pomnika gołębiarki znajdującego się
w centrum miasteczka oraz opowiemy, gdzie swoje lęgowisko mają jedne
z największych nietoperzy w Polsce.

Dalej wyruszymy w kierunku zamku ścieżkami z początku XX wieku. Po

drodze miniemy krzyż pojednania - pomnik średniowiecznego prawa

karnego - oraz kościół św. Jadwigi. Gdy dojdziemy do zamku zostanie
CZAS TRWANIA:
ok. 3 h

wyłączona iluminacja, aby średniowieczne mury w świetle lamp
naftowych nabrały wyjątkowego charakteru. Obejrzymy każdy zakamarek

rezydencji Henryka Brodatego, a na koniec wejdziemy na wieżę
widokową.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

PAŁAC ŁOMNICA
Pałac Łomnica jest jednym z obiektów, należących do Doliny Pałaców i
Ogrodów. W swoim dzisiejszym kształcie powstał w XIX wieku. Po latach
powojennych zaniedbań został odbudowany przez potomków dawnych
TERMIN:
skanuj kod QR

właścicieli.

W trakcie spaceru odwiedzimy miejsca, które zazwyczaj są pomijane

przez turystów. Opowiemy, dlaczego folwark tak dawniej, jak i dziś jest
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

nadal najistotniejszym miejscem całego założenia pałacowego w
Łomnicy. Dalej ruszymy do ogrodu warzywnego, miejsca zwykłego i

niezwykłego jednocześnie, bo jedynego takiego na Dolnym Śląsku.
Zobaczymy dawną lodówkę i ruszymy do parku podziwiać nocne widoki

na majestatyczny pałac w Wojanowie. W drodze powrotnej zobaczymy
pałac oraz wejdziemy do dawnego bunkra, który dziś jest najbardziej
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

wyraźnym śladem, jaki zostawiła po sobie dyrekcja PGR-ów. Siedziba

tejże mieściła się bowiem w pobliskim Domu Wdowy. Na koniec poznamy
historię protestantyzmu na Dolnym Śląsku oraz dawny Dom Modlitwy,
który jest najnowszym zabytkiem w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

PAŁAC I WZGÓRZE PAULINUM
Nazwa Paulinum najczęściej kojarzona jest z pałacem wznoszącym się w

na wzgórzu na peryferiach Jeleniej Góry. Jednak oprócz eklektycznej
TERMIN:
skanuj kod QR

budowli, w której możemy odnaleźć elementy nawiązujące do renesansu,

gotyku a także architektury bizantyjskiej, Paulinum to także miejsce,
które przez lata było niedostępne i dlatego zapomniane przez
mieszkańców Jeleniej Góry.

CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

W trakcie spaceru odwiedzimy najciekawsze wnętrza pałacu Paulinum.
Opowiemy Wam o jego historii z czasów II Wojny Światowej oraz o tym,

jak po wojnie działała tu składnica muzealna Ministerstwa Kultury.

Wyruszymy na spacer odkrywając pozostałości parku pałacowego z

punktem widokowym, ławkami wykutymi w blokach skalnych i ruinami
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

pawilonu. Wejdziemy też do jaskini nazywanej grotą betlejemską.

Na koniec dojdziemy do dawnych koszar, gdzie opowiemy o jednostce

wojskowej, która tu stacjonowała i pokażemy zaklętą w granitowych
płaskorzeźbach historię broni miotającej od czasów katapulty po
nowoczesne armaty z I Wojny Światowej.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

STARY KSIĄŻ
Stary Książ, to ruiny średniowiecznego zamku stojące nad potężnym

wąwozem rzeki Pełcznicy. W XV wieku po wojnach husyckich podobno

stał się siedzibą rycerzy rabusiów. W tym też stuleciu spłonął i już nigdy
TERMIN:
skanuj kod QR

nie został odbudowany jako budowla obronna. Dziś do jego ruin
docierają jedynie nieliczni turyści.

Jego uroki już w XVIII wieku zainteresowały ówczesnego właściciela
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

rezydencji w Książu - Hansa Heinricha von Hochberga. Zlecił on
zagospodarowanie otoczenia zamku i doliny Pełcznicy, przekształcając ją
w rozległy park krajobrazowy. Ruiny Starego Książa stały się jednym z
głównych punktów całego założenia. Z czasem została zbudowana tam
restauracja, która niestety spłonęła wraz pozostałościami zamku w 1945

roku. Niektórzy sądzą, że podczas działań wojennych pod Starym Książem
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

były laboratoria Luftwaffe, dlatego obiekt nie spłonął tylko został
wysadzony.

O losach tego miejsca, historii Książa, tajemnicach kompleksu Riese
opowiemy podczas spaceru po zakamarkach wąwozu Pełcznicy.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

PARK W BUKOWCU
Romantyczny park w Bukowcu jest największym założeniem tego typu na
Dolnym Śląsku. Powstał na początku XIX wieku za sprawą hrabiego
TERMIN:
skanuj kod QR

Fryderyka von Redena. W ostatnim czasie został odbudowany i jest
jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Kotlinie Jeleniogórskiej.
W trakcie spaceru odwiedzimy malowniczy budynek Herbaciarni, który

CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

był prezentem właściciela parku dla małżonki z okazji drugiej rocznicy
ślubu. Jeśli pogoda pozwoli, z tego miejsca podziwiać będziemy łańcuch
Karkonoszy, z potężnym szczytem Śnieżki oraz światłami zaznaczającymi
w mroku górskie schroniska. Idąc dalej zobaczymy Dom Ogrodnika, z
oddali wieżę widokową oraz znajdującą się w głębi parku Chatę Rybaka.

CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

Dalej nasza wędrówka powiedzie brzegiem Wielkiego Stawu w kierunku
romantycznych ruin Opactwa – dawnego mauzoleum i miejsca spoczynku
właścicieli parku. Odwiedzimy także pogrążony w lesie cmentarz, na
którym spoczęli członkowie rodziny niegdyś władającej Bukowcem.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

SZLAK WALOŃSKI W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Szlak Waloński to wyjątkowa wędrówka śladami średniowiecznych

poszukiwaczy skarbów, którzy przed wiekami przybyli w Karkonosze i
Góry Izerskie. Poszukiwali tu minerałów oraz eksploatowali rudy żelaza.
TERMIN:
skanuj kod QR

Ich działalność i bogactwo były owiane legendami i do dziś wielu chce
odkryć pozostawione po nich tajemnice.

Spotkamy się przy Lipie, gdzie niegdyś odbywały się lokalne sądy. W
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

trakcie spaceru zobaczymy potężną skałę Chybotek o wadze kilkunastu
ton, którą jest w stanie wprawić w ruch jeden człowiek. Zobaczymy grób

legendarnego Karkonosza i dojdziemy do Złotego Widoku. Jeżeli pogoda

pozwoli o zmierzchu naszym oczom ukaże się krajobraz, który od ponad

150 lat inspiruje artystów do tworzenia dzieł malarskich i literackich.
CZAS TRWANIA:
ok. 3 h

Dotrzemy też do Wodospadu Szklarki, gdzie Walonowie odkryli niegdyś
minerały. Naszej wędrówce będą towarzyszyć historie i legendy o

Szklarskiej Porębie, jej odległej średniowiecznej przeszłości i tej całkiem
niedawnej- artystyczno-literackiej.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

MIEDZIANKA
Jeszcze 70 lat temu Miedzianka tętniła życiem, a pod koniec lat 60 tych –

zaczęła znikać. Stało się to przez wydobycie tu przez Sowietów rudy
uranu, które doprowadziło to miejsce do całkowitego upadku. Dziś
TERMIN:
skanuj kod QR

Miedzianka jest jedynie wspomnieniem po tętniącym życiem, niewielkim
mieście, jednym z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku.

Miedzianka fascynuje. Jest to jedyna miejscowość w Polsce, o której
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

losach opowiada przedstawienie teatralne, książka oraz komiks, gdzie
głównym bohaterem jest postać wzorowana na jednym z dawnych
mieszkańców Miedzianki.

Podczas spaceru zobaczymy pozostałości miasta. Aby je poznać
będziemy posługiwali się starą mapą z czasów świetności Miedzianki,

która poprowadzi nas przez dawny rynek z ciągami kamieniczek, przez
CZAS TRWANIA:
ok. 2 h

zniszczony cmentarz, w stronę nieistniejącej świątyni ewangelickiej i

zachowanego cudem kościoła katolickiego. Zobaczymy pozostałości
pałacu i odwiedzimy stary browar w Miedziance, gdzie niegdyś warzono
piwo „Złoto Kupfenbergu“.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

ŚWIERZAWA
Świerzawa to niewielkie miasto w Górach Kaczawskich. Zostało założone
na przebiegu dawnego szlaku handlowego z Jeleniej Góry do Legnicy i

stanowiło centrum handlowe dla okolicznych mieszkańców. Dziś jest
TERMIN:
skanuj kod QR

niemal zapomniane przez turystów, a przecież ma tak wiele ciekawych
obiektów do odkrycia.

W trakcie spaceru odwiedzimy prawdziwą perełkę - jeden z najstarszych
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

na Dolnym Śląsku - kościół romański z wnętrzami pokrytymi bogatą
polichromią. Jest to również wspaniały przykład małej wiejskiej twierdzy,

która w średniowieczu chroniła mieszkańców przed najazdami. Idąc w
kierunku zapory przeciwpowodziowej poznamy jeden z najbardziej

charakterystycznych mostów kamiennych w tej części Dolnego Śląska, a
schodząc w kierunku rynku zobaczymy nocną panoramę Świerzawy. W
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

centrum miasteczka wjedziemy do świątyni katolickiej, opowiemy o

niecodziennym kształcie rynku i zajrzymy do górującego nad miastem
kościoła ewangelickiego, który jeszcze do niedawna był składem
meblowym, a wcześniej skupem zużytych butelek.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

LUBOMIERZ
Lubomierz to niewielkie miasteczko na Pogórzu Izerskim, którym przez

setki lat władały zakonnice benedyktynki. To głównie im miasto
TERMIN:
skanuj kod QR

zawdzięcza swoje zabytki oraz bogatą historię. Dziś historia ta jest znana
prawie wyłącznie ze scen filmu Sami Swoi.

W trakcie spaceru przejdziemy przez sławny rynek, na którym były

kręcone sceny do komedii o Kargulu i Pawlaku, Maratończyka czy
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

Tajemnicy Twierdzy Szyfrów. Zobaczymy XVI wieczny pręgierz oraz

kolumnę morową upamiętniającą czas epidemii w mieście. Odwiedzimy

kościół św. Maternusa oraz wejdziemy do budynków klasztornych, które
przez setki lat były zamknięte dla zwykłych śmiertelników. Zobaczymy

średniowieczne krużganki, gotyckie rzeźby, trumnę na pożyczki oraz
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

wyjątkowy zbiór szat liturgicznych sprzed kilkuset lat. Poznamy również
jedną z największych kolekcji relikwii w Europie. Jest ich ponad 300,

każda sygnowana pieczęcią papieską, a dwie z nich to zmumifikowane
postacie świętych sprzed prawie 2000 lat.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

NOCNE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

CIEPLICE ŚLĄSKIE ZDRÓJ
Cieplice to najstarsze uzdrowisko na Dolnym Śląsku. Znajdujące się tu

ciepłe źródła zostały podobno odkryte w końcu XII wieku przez księcia
Władysława Wysokiego podczas jego pogoni za zranionym jeleniem.
TERMIN:
skanuj kod QR

Ostateczny kształt uzdrowiska został nadany przez władającą tymi
terenami przez wieki rodzinę Schaffgotschów.

Podczas spaceru wejdziemy do Muzeum Przyrodniczego w dawnym
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

klasztorze cysterskim w Cieplicach, w którym do dzisiaj zachowały się
XVII-wieczne polichromie opowiadające o św. Bernardzie. Poznacie

również legendę o potężnym Duchu Gór, którego niegdyś podobno

można było spotkać w Karkonoszach. Dalej ruszymy na spacer po
dawnym Zdroju, odwiedzimy tężnie, poznamy Park Zdrojowy, Zdrojowy
Teatr Animacji i muszlę koncertową oraz zobaczymy największy pałac w

CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

Kotlinie

Jeleniogórskiej.

Na

zakończenie

wejdziemy

do

kościoła

ewangelickiego, opowiemy o jego historii i o wydarzeniach sprzed ponad
500 lat, kiedy Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze
swoje tezy.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

OBJAZDOWE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW
Dolina Pałaców i Ogrodów to największe nagromadzenie rezydencji

szlacheckich w Europie. Czasy największej świetności tego miejsca
TERMIN:
skanuj kod QR

przypadają na połowę XIX wieku, kiedy to pruska rodzina królewska, jej
krewni oraz przyjaciele stworzyli tu swe letnie rezydencje. Dzięki temu w

bliskim sąsiedztwie powstały wspaniałe pałace otoczone niezwykłymi
parkami romantycznymi.
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)
100 zł / 70 zł os.
(wycieczki busem 8 os.)

W trakcie naszej wycieczki odwiedzimy najważniejsze obiekty Kotlinie
Jeleniogórskiej. Poznamy historię pałaców w Mysłakowicach, Karpnikach,
Wojanowie, Łomnicy, zwiedzimy Pałac Paulinum w Jeleniej Górze oraz
poznamy

parki

przypałacowe

z

największym

z

nich

parkiem

romantycznym w Bukowcu. Zobaczymy bramę zbudowaną ze szczęk
wieloryba, kamień na którym siadywał Napoleon na Elbie oraz kościół z

CZAS TRWANIA:
ok. 6 h

wejściem podpieranym kolumnami z Pompejów liczącymi ponad 2000 lat.
Oprócz wspaniałych rezydencji poznamy również historię Tyrolczyków
pod Karkonoszami i zobaczymy dawne domy tyrolskie.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

OBJAZDOWE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW
Mało kto wie, że na Dolnym Śląsku 30 mln lat temu były czynne wulkany.

Dzisiaj ślady działalności niektórych z nich są znakomicie widoczne w
krajobrazie Gór Kaczawskich. Najbardziej znanym szczytem jest Ostrzyca
TERMIN:
skanuj kod QR

Proboszczowicka, ponieważ jej charakterystyczny kształt jest doskonale
widoczny z wielu kilometrów, również z całego pasma Karkonoszy i Gór
Izerskich.

CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)
100 zł / 70 zł os.
(wycieczki busem 8 os.)

W trakcie naszej wycieczki wejdziemy na stożek wulkaniczny, na szczycie

którego zbudowano Zamek Grodziec. Następnie udamy się w kierunku
Wielisławki, gdzie od XVI wieku wydobywano złoto. W XIX wieku

kamieniołom odsłonił tam Wielkie Organy Wielisławskie, które dziś są

pomnikiem przyrody. W miejscowości Lubiechowa zobaczymy bogato
polichromowany kościół obronny z XIII wieku. Na koniec wycieczki
wejdziemy na wygasły podwodny wulkan, na szczycie którego od XII

CZAS TRWANIA:
ok. 6-7 h

wieku stoi Zamek Lenno, jedna z najstarszych murowanych budowli w

Polsce. Jeśli czas pozwoli poznamy położone u podnóża zamku
miasteczko Wleń.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

OBJAZDOWE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

SZLAK ŚREDNIOWIECZNYCH MALOWIDEŁ
Góry Kaczawskie oraz Góry Izerskie były miejscem intensywnego

poszukiwania i wydobywania złota i srebra. Ślady górnictwa są tu do dziś
TERMIN:
skanuj kod QR

dość dobrze widoczne. Pamiątką po okresie rozkwitu i bogactwa małych
górskich miejscowości są bogate często obronne kościoły oraz
rezydencje rycerskie.

W trakcie naszej wycieczki odwiedzimy Wieżę Książęcą w Siedlęcinie,
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)
100 zł / 70 zł os.
(wycieczki busem 8 os.)

która jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu w Europie

Środkowej. Na drugim piętrze wieży znajdują się najstarsze na świecie

malowidła ścienne opowiadające legendę o sir Lancelocie i rycerzach
okrągłego stołu. W

kościół średniowieczny otoczony murem obronnym. Nieco dalej w
Świerzawie

CZAS TRWANIA:
ok. 6-7 h

Lubiechowej odwiedzimy zamknięty zazwyczaj

odwiedzimy

kościół

obronny

pw.

św.

Katarzyny

Aleksandryjskiej i Jana Chrzciciela. Wewnątrz na ścianach znajdziemy
polichromie przedstawiające życie świętej w formie średniowiecznego
komiksu.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

OBJAZDOWE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

ZABYTKI DOLINY BOBRU
Dolina Bobru to obszar o niezwykłym nagromadzeniu zabytków,

otoczonych piękną przyrodą. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się tu
średniowieczne rezydencje, urokliwe miejscowości i niezwykły kompleks
TERMIN:
skanuj kod QR

hydrotechniczny z kamiennymi zaporami i elektrowniami wodnymi.

Wycieczkę rozpoczniemy od poznania Wieży Książęcej w Siedlęcinie, w

której będziemy podziwiać niezwykłe, unikalne na skalę Europy
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)
100 zł / 70 zł os.
(wycieczki busem 8 os.)

malowidła opowiadające legendę o Sir Lancelocie i Rycerzach Okrągłego
Stołu. Jadąc dalej, zobaczymy malownicze schronisko Perła Zachodu oraz

dotrzemy do zapory i elektrowni w Siedlęcinie, Wrzeszczynie, a także

elektrowni Pilchowicach, która jest największą kamienną budowlą w
Polsce.

Kolejnym obiektem na naszej trasie będą ruiny najstarszej murowanej
warowni na Dolnym Śląsku – Zamku Lenno we Wleniu, gdzie w

CZAS TRWANIA:
ok. 5-6 h

średniowieczu mieszkała św. Jadwiga Śląska wraz z małżonkiem
Henrykiem Brodatym. Gdy czas pozwoli, w drodze powrotnej będziemy
podziwiać panoramę Kotliny Jeleniogórskiej z Góry Szybowcowej.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

PIESZE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

WĘDRÓWKA NA SZCZYT ŚNIEŻKI
Śnieżka jest najwyższą górą Sudetów i najwyższym szczytem Czech.
Mierzy 1603 metry. Śnieżka jest najbardziej wietrzną górą Europy.

Największa prędkość wiatru jaką tu zanotowano przekraczała 300 km/h.
TERMIN:
skanuj kod QR

Przez ponad 300 dni w roku Śnieżka jest zasłonięta chmurami.

Trasa wędrówki wieść będzie obok Strzechy Akademickiej, która

uznawana jest za najstarsze schronisko w Sudetach. Pierwsza chata
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

pojawiła się w tym miejscu już w XVII wieku. Była to buda pasterska.
Jednym

z

najbardziej

znanych

gości,

który

odwiedził

Strzechę

Akademicką był John Queensy Adams, późniejszy prezydent Stanów

Zjednoczonych. W trakcie wędrówki zobaczymy również najbardziej
malownicze schronisko w Sudetach- Samotnię, stojącą w Kotle Małego

Stawu. Zobaczymy też Biały Jar, miejsce gdzie zeszła najbardziej
CZAS TRWANIA:
ok. 7-9 h

tragiczna lawina w historii polskich gór. Gdy pogoda pozwoli, na szczycie

Śnieżki będziemy podziwiać wspaniałe widoki oraz odwiedzimy kapliczkę
pod wezwaniem św. Wawrzyńca, która została wzniesiona już w XVII
wieku.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

PIESZE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

WĘDRÓWKA NA WYSOKI KAMIEŃ
Wysoki Kamień to szczyt górujący nad Szklarską Porębą, z którego

rozpościera się wspaniały widok na panoramę Karkonoszy wraz ze
Śnieżką i Śnieżnymi Kotłami, całą Kotlinę Jeleniogórską i otaczające ją
TERMIN:
skanuj kod QR

pasma górskie.

Podczas wycieczki odwiedzimy dawną kopalnię pirytu z głębokimi

wyrobiskami powstałymi między XVII a XIX stuleciem. Przejdziemy przez
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

Zakręt Śmierci, który powstał na Drodze Sudeckiej. Pod powierzchnią
asfaltu zachowały się otwory minerskie, które w razie ewakuacji przed
zbliżającym się frontem, miały służyć do wysadzenia w powietrze drogi.

Dalej wejdziemy na Wysoki Kamień, a jeśli siły nas nie opuszczą,

dojdziemy do Kamieniołomu Stanisław, który jest najwyżej położonym

wyrobiskiem w Europie. Eksploatowana tu żyła kwarcu została odkryta
CZAS TRWANIA:
ok. 7-8 h

przez Walonów w XII wieku. Jako główny składnik szkła dała ona
początek wszystkim hutom w Szklarskiej Porębie. Obecnie jest to

ulubione miejsce poszukiwaczy minerałów, gdzie można odnaleźć
szczotki kryształu górskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

PIESZE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

TAJEMNICE GÓR SOKOLICH
Kotlinę

Jeleniogórską

od

strony

wschodniej

zamyka

niezwykle

malownicze pasmo Rudaw Janowickich. Ich najbardziej charakterystyczną
TERMIN:
skanuj kod QR

wizytówką są Góry Sokole popularnie zwane Sokolikami.

W trakcie wycieczki, wejdziemy po kamiennych schodach na platformę
widokową na szczycie jednego z Sokolików – Krzyżnej Góry, z której

rozciąga się przepiękna panorama na całą Kotlinę Jeleniogórską i pasmo
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

Karkonoszy. Nad platformą góruje żelazny krzyż, który ufundowała
księżna Maria Anna Amelie von Hessen-Homburg dla upamiętnienia
rocznicy urodzin jej męża Wilhelma von Hohenzollerna.

Po nasyceniu się tym wspaniałym widokiem zejdziemy do Husyckich Skał,
by po wysłuchaniu legendy o wydarzeniu z 1434 roku, wspiąć się krętą

CZAS TRWANIA:
ok. 5-6 h

ścieżką na drugi ze szczytów – Sokolik Wielki. Finałem wędrówki będzie
pokonanie

kilkudziesięciu

stalowych

schodów

prowadzących

na

platformę widokową, z której podziwiać będziemy dolinę rzeki Bóbr,
Góry Kaczawskie i wschodnią część Rudaw Janowickich.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

PIESZE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

TAJEMNICE SZLAKU WALOŃSKIEGO
Legendy mówią, że w XII wieku w Karkonoszach pojawili się pierwsi
poszukiwacze kamieni szlachetnych. Nazywali się Walonami, ponieważ
TERMIN:
skanuj kod QR

pochodzili z miejsca, gdzie spotykały się granice Francji, Belgii i Holandii.
W Karkonoszach Walonowie odnaleźli złoto, ametysty, kryształy górskie

oraz najważniejsze- miedź i kwarc, które pozwoliły rozwinąć przemysł
hutnictwa szkła.
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

Powędrujemy

wytyczonym

przez

średniowiecznych

poszukiwaczy skarbów. Odwiedzimy potężną kilkusetletnią Lipę Sądową,
która zaprosi nas do swego wnętrza. Rozbujamy skałę, która waży ponad
10 ton i podziwiać będziemy wspaniałą panoramę Karkonoszy ze Złotego
Widoku.

CZAS TRWANIA:
ok. 5-7 h

szlakiem

Złoty

widok

jest

miejscem,

które

przez

dziesięciolecia

inspirowało malarzy i poetów do tworzenia największych dzieł sztuki.
Zajrzymy też do Czerwonej Jamy- dawnego wyrobiska pegmatytów.
Następnie dotrzemy do Wodospadu Szklarki, drugiego najwyższego
wodospadu po polskiej stronie Karkonoszy.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

PIESZE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA

TAJEMNICE ZAMKU CHOJNIK
Zamek Chojnik jest jednym z najbardziej znanych zamków w Polsce. To

dawna rodowa rezydencja potężnego rodu Schaffgotschów, która
spłonęła od uderzenia pioruna 31 sierpnia 1675 roku i od tamtego czasu
TERMIN:
skanuj kod QR

nigdy nie zostala odbudowana. Jednak już w XVIII wieku była to jedna z
najczęściej odwiedzanych atrakcji Karkonoszy i taką pozostaje do dziś.

Podczas spaceru wejdziemy do Karkonoskiego Parku Narodowego i
CENA:
60 zł / dorośli
30 zł / dzieci
(5-15 lat)
150 zł / rodziny
(2+2+)

czarnym szlakiem przejdziemy przez Zbójeckie Skały. Granitowa formacja

kryje w sobie wiele szczelin i zakamarków. Przejdziemy przez tzw.

Dziurawy Kamień, "jaskinię" o długości kilkudziesięciu metrów. Po drodze
poznacie legendę o skarbcu Karkonosza - potężnego Ducha Gór, by
następnie zdobyć sam zamek. Podczas zwiedzania zamku dowiemy się,

co to jest cysterna zamkowa, dlaczego pręgierz jest młodszy od samego
CZAS TRWANIA:
ok. 4-5 h

zamku o ponad 200 lat oraz skąd wzięły się ludzkie twarze na zamkowej
wieży. Poznamy również legendę o okrutnej Kunegundzie, a wracając

przez Piekielną Dolinę zobaczymy miejsce upadku Kunegundy z
zamkowych murów.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY SKANUJ KOD QR
www.discoversilesia.pl

tel: 502 212 882 / 519 811 869

AKTUALNY
KALENDARZ WYCIECZEK discover Silesia
JAK UŻYWAĆ KODÓW QR
1. Uruchom aparat w
telefonie lub pobierz
darmową aplikację do
skanowania kodów QR i
skieruj obiektyw tak, aby kod
znalazł się w centrum kadru.
2. Kod zostanie
automatycznie zeskanowany
i wyświetli się link otwarcia
strony internetowej discover
Silesia.
3. Po akceptacji linku
otworzy się strona
aktualnego kalendarza
wycieczek lub strona
wybranej wycieczki z pełnym
opisem i formularzem
rezerwacji miejsc.

Zwiedzając z nami Dolny Śląsk odkryjesz miejsca, które podczas
tradycyjnych wycieczek nie są dostępne dla turystów.
Poznasz zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów, opowieści o Duchu
Gór oraz najskrytsze zakątki Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór
Kaczawskich.
Wybierzesz się z nami na Szlak Waloński, poznasz Rudawy
Janowickie, zobaczysz największe kamienne budowle w Polsce.
W blasku lamp naftowych odkryjesz na nowo miejsca, które już
kiedyś poznałeś. Przy świetle księżyca wsłuchasz się w szum
drzew, poznasz odgłosy zwierząt oraz odwiedzisz miejsca,
których próżno szukać w przewodnikach.
Nasza stale rozszerzana oferta obejmuje kilkadziesiąt propozycji
zwiedzania Dolnego Śląska - najbardziej tajemniczego regionu
Polski.

SPECJALIŚCI OD CZASU WOLNEGO

discover Silesia
Dolnośląskie Biuro Podróży
biuro@discoversilesia.pl
www.discoversilesia.pl
tel: 502 212 882 / 519 811 869
Znajdź nas:

