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BIURO PODRÓŻY: Gostyń, ul. Wrocławska 266 (róg Powst. Wlkp.)
tel. 65 572 62 71, tel. kom. 783 997 730
email: atrmoana@poczta.onet.pl, www.bpmoana.pl
facebook: https://www.facebook.com/biuropodrozymoana/

WYCIECZKA SZKOLNA
"OKOLICE GÓR SOWICH”
NA TRASIE
ŚWIDNICA – WALIM – NOWA RUDA – SREBRNA GÓRA
Program - 2 dni wariant I
Dzień 1
- Wyjazd godz. 6:00
ŚWIDNICA – dawna stolica księstwa świdnicko-jaworskiego
- zwiedzanie zabytkowej Starówki, wieża widokowa
- wejście na wieże widokową – panorama miasta i okolic
- zwiedzanie XVII wiecznego ewangelickiego Kościoła Pokoju
WALIM
- zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w Górach Sowich "PODZIEMNE FABRYKI WALIMIA" stanowiące jeden z wielu kompleksów o charakterze militarnym wybudowanych w okresie ostatniej
wojny
GÓRY SOWIE
- wycieczka górska: Przełęcz Sokola – Wielka Sowa 1015 mnpm (najwyższy szczyt Gór Sowich) –
Wieża Widokowa z końca XIX wieku
- zakwaterowanie i obiadokolacja
- wieczorem istnieje możliwość skorzystania z basenu na terenie ośrodka
Dzień 2
- śniadanie, wykwaterowanie
NOWA RUDA
- zwiedzanie Muzeum Górnictwa Podziemnego
- podziemna trasa – 700 m wyrobiska węgla kamiennego
- przejazd podziemną kolejką górniczą !!!
- zabytkowy kompleks architektoniczno–przemysłowy po kopalni węgla i łupku ogniotrwałego
- sale wystawowe w Muzeum
- skala trudności: konieczność używania kasków górniczych w wyrobiskach podziemnych (zapewnia organizator)
SREBRNA GÓRA – dawne miasto górnicze, położone na wys. 400-550 m u podnóża Przełęczy Srebrnej. Już w XIV wieku znane z wydobywania rud srebra i ołowiu. W II poł. XVIII w. król pruski Fryderyk
II wybudował tu potężną twierdzę graniczną.
- zwiedzanie Twierdzy Srebrnogórskiej
- zwiedzanie wystawy broni ciężkiej z okresu II wojny światowej
- ZAJĘCIA W PARKU LINOWYM ok. 2,5 - 3 godz.
- obiad i powrót do domu
ŻYCZYMY WIELU MIŁYCH WRAŻEŃ
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KOSZTORYS WYCIECZKI SZKOLNEJ
"OKOLICE GÓR SOWICH” '2018
2 dni wg. programu wariant I (park linowy)
- 25 uczestników – 369,00 zł/os. (+ 2 opiekunowie bezpłatnie)
- 30 uczestników – 349,00 zł/os.
- 35 uczestników – 329,00 zł/os.
- 40 uczestników – 319,00 zł/os.
- 45 uczestników – 309,00 zł/os.
+ 3 opiekunowie bezpłatnie
===================================================================
Koszt uczestnictwa w wycieczce obejmuje: transport autokarem turystycznym, opłaty parkingowe, 1 x
nocleg, wyżywienie (wg. programu tj. 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, 1 x obiad), opłaty klimatyczne,
wstępy do obiektów krajoznawczych, udział w zajęciach rekreacyjnych z instruktorami, przewodników,
opiekę pilota wieczorem istnieje możliwość skorzystania z basenu na terenie ośrodka 1,5 godz. Gratis!
Organizator: ATR MOANA posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa
Wielkopolskiego nr 641 oraz najwyższą w regionie gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów w
wysokości 50.000 euro (220 785 pln). Ponadto działalność objęta jest ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
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