Poznajemy dawne Hrabstwo Kłodzkie
7 – 8 listopada 2019 r.

godz. 6.30 – wyjazd z Polkowic
w programie: Bystrzyca Kłodzka - jedno z najważniejszych miast ziemi kłodzkiej- zwiedzanie Muzeum
Filumenistycznego – unikalnej placówki zajmującej się historią niecenia ognia i przemysłu
zapałczanego oraz spacer po zabytkowej starówce
Polanica Zdrój – spacer po parku oraz odnowionym po powodzi deptaku. Dość wcześnie, bo już w
wieku XVI, sławne stały się tutejsze źródła wód mineralnych (wody wożono do odległych
miejscowości na uczty biesiadne i wesela)
Duszniki Zdrój – zabytkowy młyn papierniczy z 1605 r. - (unikat w skali europejskiej), pokaz czerpania
papieru oraz spacer po uzdrowisku - dworek i pamiątki związane z pobytem Chopina
Lądek Zdrój – spacer po uzdrowisku
(najbardziej reprezentacyjną budowlą jest zakład
przyrodoleczniczy Wojciech z neobarokowymi zdobieniami. Kryje on okrągły basen z wodą termalną,
wokół którego stoją marmurowe XIX-wieczne wanny do kąpieli perełkowych. Bywali tu: cesarzowa
Katarzyna II, cesarz Aleksander I, królowie pruscy, Goethe, John Quincy Adams – prezydent Stanów
Zjednoczonych)
Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia całych Sudetów, położona w Masywie Śnieżnika, w dolinie
Kleśnicy, w pobliżu wsi Kletno. Odkryta podczas eksploatacji kamieniołomu marmuru w 1966 roku.
Korytarze jaskini pokrywają liczne i zróżnicowane formy naciekowe – okazałe stalaktyty, stalagmity,
stalagnaty, kaskady, kopuły, misy martwicowe oraz draperie naciekowe. Jest uznawana jest za jedną
z najpiękniejszych w Polsce
Kłodzko – stolica historycznego hrabstwa - spacer po starówce, most gotycki (zbudowany na wzór
Mostu Karola w Pradze, najstarszy murowany most w Polsce), kościół WNMP z pięknym, barokowym
wyposażeniem
zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu w Zieleńcu (położenie Zieleńca na wys. 900 m n.p.m. na
północnych stokach Gór Orlickich, będących barierą dla ciepłych, południowych wiatrów, stwarza
dobre warunki dla długiego zalegania pokrywy śnieżnej, a unikalny chłodny klimat o cechach
alpejskich, pobudza i wzmacnia organizm)
Powrót do Polkowic

ok. godz. 19.30

Koszt wycieczki: 160 zł
obejmuje: nocleg + obiadokolacja w I dniu + śniadanie, bilety wstępu do obiektów, usługa
przewodnika-pilota, ubezpieczenie

