
FORTUNA TRAVEL

tel. 0 12 386 19 78, kom 0 512 290 574 ,  jacekfortuna@neostrada.pl www.fortunatravel.com.pl , 
 

  
 

Program ramowy : 
 

Dzień I   12.05.2023rr. (piątek) 

Myślenice – godz. 06.00, zbiórka uczestników ( miejsce do ustalania ), pozostałe miejscowości do uzgodnienia. 

Wyjazd w kierunku Śląska, po drodze krótkie postoje. Przyjazd do Zamku Grodziec- niepowtarzalnego zamku z klimatem, 

położonego na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu - 389 m n.p.m. - jedna z największych atrakcji na Pogórzu 

Kaczawskim. Tajemnicze skarby, spotkania z duchami, turnieje rycerskie, legendy i opowiadania o ludziach żyjących przed 

wiekami - to tylko część atrakcji, które czekają na odwiedzających. 

 

     
 

Następnie kierujemy się do  Zamku Czocha powstałego w II połowie XIII wieku jako warownia obronna północnej granicy 

Czech z inicjatywy króla czeskiego Wacława II. W wieku XVI zamek zostaje gruntownie przebudowany w stylu renesansowym,  

i dostosowany do obrony przed bronią palną. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej zamek uzyskuje formę okazałej rezydencji. 

Ze względu na specyficzny klimat powstało tu wiele filmów polskich i zagranicznych.  
 

     
 

Rejs po Jeziorze Leśniańskim, jest naprawdę niezapomnianym przeżyciem, bowiem Jezioro Leśniańskie ma w większości 

skaliste brzegi. Statek wypływa z przystani pod tzw. dolnym dziedzińcem zamku Czocha. Płynie się w kierunku Zapory 

Leśniańskiej i zawalonego mostu na Bożkowicach. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dzień III   13.05.2023rr. (sobota) 

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do Doliny Pałaców i Ogrodów to obszar około 100 km
2
 położony w Kotlinie 

Jeleniogórskiej, pomiędzy Rudawami Janowickimi, a Karkonoszami, na którym znajduje się niemal 30 obiektów architektury 

świeckiej. Jest to największe nasycenie tego typu obiektami w Europie środkowo-wschodniej. Na tak niewielkiej powierzchni 

znajdziemy rozmaitość rodzajów siedzib rycerskich i szlacheckich poczynając od: średniowiecznych wież mieszkalnych, 

zamków, renesansowych dworów, barokowych pałaców i XIX-wiecznych założeń pałacowych - parkowych, nadających 

unikalnego charakteru regionowi. Właśnie tutaj swoje włości miały najznamienitsze rody europejskie: Habsburgowie, 

Hohenzollernowie, Schaffgotschowie, Czartoryscy czy Radziwiłłowie. Krainę leżącą u stóp Śnieżki docenili także przybywający 

tu artyści, miłośnicy przyrody i podróżnicy z całej Europy i Ameryki, m.in. Fryderyk Chopin, Johann Wolfgang Goethe, John 

Quincy Adams czy Alexander von Humboldt. Zwiedzimy Pałac Wojanów, Kompleks Pałacowy w Łomnicy, Zamek Karpniki  
 

     
 

Powrót do hotelu, czas wolny, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg. 

 
Dzień II   14.05.2023rr. (niedziela) 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wałbrzycha, zwiedzanie Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” – placówka 

muzealna, zlokalizowana na terenie zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, 
 

     
 

Przerwa na obiad, przyjazd do Myślenic w godz. popołudniowych. 

 

Cena :  695,00 zł / osoba, przy udziale 40 uczestników   :   
 

- transport autokarem wyposażonym w klimatyzacje, wc, dvd,                           

- 2 noclegi w hotelu ( pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami )   

- wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad, 2 obiadokolacje.   

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- przewodników lokalnych 

- usługa pilota 

- ubezpieczenie KL + NNW. 

- parkingi 

- zestawy słuchawkowe Tour Guide 

- faktura VAT 

 

 
 

 

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Organizacja bankietu  przy muzyce 95,00 zł / osoba   

 

 

 
 


