SPECJALIŚCI OD CZASU WOLNEGO

DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW
TERMIN:
skanuj kod QR

DOLINA BOBRU

Dolina Pałaców i Ogrodów to największe
nagromadzenie

rezydencji

szlacheckich

TERMIN:
skanuj kod QR

w

Europie. W trakcie naszej wycieczki odwiedzimy
CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł
100 zł / 70 zł os. (bus 8 os.)
CZAS TRWANIA:
ok. 6 h

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

CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł
100 zł / 70 zł os. (bus 8 os.)

Usłyszymy historię pałaców w Mysłakowicach,

Karpnikach, Wojanowie, Łomnicy oraz poznamy

CZAS TRWANIA:
ok. 5-6 h

rozległe parki przypałacowe.

Wysoki Kamień to szczyt górujący nad Szklarską

TERMIN:
skanuj kod QR

Porębą, z którego rozpościera się wspaniały
i

CZAS TRWANIA:
ok. 7-8 h

Śnieżnymi

Kotłami

oraz

całą

Kotlinę

o

niezwykłym

tu

średniowieczne

miejscowości

hydrotechniczny

i

z

rezydencje,

niezwykły

kamiennymi

elektrowniami wodnymi.

urokliwe

kompleks

zaporami

i

Kotlinę Jeleniogórską od strony wschodniej
zamyka malownicze pasmo Rudaw Janowickich.

Bolczów, poznamy schronisko Szwajcarka oraz
CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł

dawną kopalnię pirytu i przejdziemy przez

CZAS TRWANIA:
ok. 5-6 h

tajemniczy Zakręt Śmierci.

I N F O R M A C J I

obszar

W trakcie wycieczki zwiedzimy ruiny Zamku

Jeleniogórską. Podczas wycieczki odwiedzimy

W I Ę C E J

to

RUDAWY JANOWICKIE

widok na panoramę Karkonoszy wraz ze Śnieżką
CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł

Bobru

nagromadzeniu zabytków, otoczonych piękną
przyrodą. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się

najważniejsze obiekty w Kotlinie Jeleniogórskiej.

WYSOKI KAMIEŃ
TERMIN:
skanuj kod QR

Dolina

I

Z A P I S Y

będziemy podziwiać z Sokolika i Krzyżnej Góry

piękną panoramę na całą Kotlinę Jeleniogórską i
pasmo Karkonoszy .

S K A N U J

K O D

Q R

OFERTA WYCIECZEK
REGIONALNYCH
sezon 2022

Zwiedzając z nami Dolny Śląsk odkryjesz

Na kolejnych stronach przedstawiamy naszą

miejsca,

propozycję zwiedzania Dolnego Śląska.

atrakcyjnych

oraz

piesze

po

miejscach

zachodniej części regionu.
Więcej

informacji

najbardziej

południowo

wraz

z

się

na

stronie

zakątki Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór

ZAMEK CHOJNIK
TERMIN:
skanuj kod QR

Zamek

Chojnik

jest

jednym

z

LUBOMIERZ

najbardziej

TERMIN:
skanuj kod QR

rozpoznawalnych zamków w Polsce. Na szczyt

góry, na ktrej stoi zamek podążymy szlakiem

Pełna oferta wraz z kalendarzem wycieczek
znajduje

opowieści o Duchu Gór oraz najskrytsze

terminami

kodów QR z poszczególnych kart.

interetowej

www.discoversilesia.pl lub pod numerami

CZAS TRWANIA:
ok. 4 h

Izerskim,

którym

przez

setki

lat

władały

benedyktynki. To głównie im miasto zawdzięcza

czarnym, przemierzając Zbójeckie Skały oraz
CENA:
65 zł / 40 zł / 170 zł

Lubomierz to niewielkie miasteczko na Pogórzu

swoje zabytki oraz bogatą historię. W trakcie

jaskinię rumoszową. Po drodze usłyszycie wiele

CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł

legend związanych z tym miejscem, w tym

CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

najbardziej sławną o okrutnej Kunegundzie.

spaceru wejdziemy do budynków klasztornych,
zobaczymy

gotyckie

rzeźby

oraz

jedną

największych kolekcji relikwii w Europie.

z

telefonów: 502 212 882 / 519 811 869.

może

być

Oferujemy

rownież

zrealizowany

pobytów

indywidualnych

i

poznasz Rudawy Janowickie, zobaczysz
największe kamienne budowle w Polsce.

W blasku lamp naftowych odkryjesz na
nowo miejsca, które już kiedyś poznałeś.

odwiedzisz miejsca, których próżno szukać

w

w przewodnikach.

organizację

Nasza stale rozszerzana oferta obejmuje

grupowych

kilkadziesiąt propozycji zwiedzania Dolnego

opartych o regionalne atrakcje Dolnego

STARY KSIĄŻ

Śląska.

TERMIN:
skanuj kod QR

ŚWIERZAWA

Stary Książ, to ruiny średniowiecznego zamku

TERMIN:
skanuj kod QR

stojące nad potężnym wąwozem rzeki Pełcznicy.
O losach tego miejsca, historii rodu Hochbergów,

AKTUALNY
KALENDARZ WYCIECZEK
discover Silesia

Wybierzesz się z nami na Szlak Waloński,

drzew, poznasz odgłosy zwierząt oraz

dowolnym terminie w cenie od 450 zł.
pełną

Kaczawskich.

Przy świetle księżyca wsłuchasz się w szum

Każda z propozycji lub autorski program
zwiedzania

tradycyjnych

Poznasz zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów,

-

wycieczek można uzyskać po zeskanowaniu

podczas

wycieczek nie są dostępne dla turystów.

Obejmuje ona nocne spacery, wycieczki
objazdowe

które

CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł
CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

trakcie

wędrówki

będą

nam

CENA:
60 zł / 30 zł / 150 zł

towarzyszyć

CZAS TRWANIA:
ok. 2,5 h

wspaniałe widoki na iluminację Zamku Książ.

W I Ę C E J

I N F O R M A C J I

Kaczawskich. W trakcie spaceru odwiedzimy

polichromią, opowiemy o historii miasta oraz

spaceru po zakamarkach wąwozu Pełcznicy. W

I

Z A P I S Y

Polski.

Świerzawa to niewielkie miasteczko w Górach
kościół romański z wnętrzami pokrytymi bogatą

tajemnicach kompleksu Riese opowiemy podczas

Śląska - najbardziej tajemniczego regionu

zajrzymy do górującego nad miastem kościoła
ewangelickiego, który jeszcze niedawno był
składem meblowym.

S K A N U J

K O D

Q R

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.

