
BIURO TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWE ARCUS W 
BYDGOSZCZY                 ORAZ PARAFIA RZYM. – KAT. PW. ŚW. 
JAKUBA W GROMADNIE               organizuje pielgrzymko - wycieczkę 

KOTLINA JELENIOGÓRSKA – trasą : 
  Wojanów – Łomnica – Czocha – Lubomierz  – Jelenia Góra – Karpacz – 
Bolków – Krzeszów – Szklarska Poręba – Kowary  

      Termin: 24-28.08.2020 r.  Cena: 1 200 zł Stali Klienci: 1150 
zł. 

PROGRAM:  

 DZIEŃ 1  Zbiórka uczestników o godz.5:45 Wyjazd o godz. 6:00. Przejazd   w 
okolice Jeleniej Góry. Wycieczka szlakiem doliny pałaców, podczas której będzie 
można zobaczyć wspaniale odrestaurowane pałace w Wojanowie oraz Łomnicy. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg      w okolice Szklarskiej Poręby/Karpacza.  

 DZIEŃ 2 Śniadanie. Przejazd do zamku Czocha. Zwiedzanie stylowych wnętrz 
warowni wraz z Gabinetem Osobliwości. Przejazd do Lubomierza. Wizyta w 
Muzeum Kargula i Pawlaka, gdzie zgromadzone są pamiątki związane z kultowym 
filmem. Następnie wizyta w Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych ukazujące 
historię przesiedleń po II wojnie światowej. Przejazd do Jeleniej Góry. Krótkie 
zwiedzanie jeleniogórskiej starówki. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.  

 DZIEŃ 3 Śniadanie. Przejazd do centrum Karpacza. Zwiedzanie Świątyni Wang – 
kościółka, który powstał w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku, a w Karkonosze 
przewieziony został w 1842 roku. Następnie wyprawa z przewodnikiem na położoną 
1602 m n.p.m. Śnieżkę – najwyższy szczyt nie tylko Karkonoszy, ale całych 
Sudetów. Po drodze zobaczyć można słynne schroniska górskie: Strzechę 
Akademicką oraz Samotnię. Możliwość wjazdu wyciągiem na Kopę* (1350 m n.p.m.) 
i dalszej wędrówki już z tego szczytu na Śnieżkę. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.  

 DZIEŃ 4 Śniadanie. Przejazd do Bolkowa. Zwiedzanie jednej z  najbardziej 
znanych średniowiecznych warowni na Dolnym Śląsku. Następnie wizyta w 
opactwie w Krzeszowie – zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – 
Europejskiej Perły Baroku. Następnie przejazd do Szklarskiej Poręby gdzie 
zobaczyć można m.in. dwa malownicze wodospady: Wodospad Szklarki oraz 
najwyższy wodospad polskich Karkonoszy - Kamieńczyka. Chwila czasu wolnego w 



malowniczym górskim kurorcie. Powrót na obiadokolację połączoną            z 
wieczorem integracyjnym i nocleg od hotelu.  

 DZIEŃ 5 Śniadanie. Przejazd do Kowar. Wizyta w Parku Miniatur Zabytków 
Dolnego Śląska, w którym prezentowane są najpiękniejsze zabytki regionu 
wykonane w skali 1:25. Wyjazd   w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki         w późnych godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki.  

  

CENA OBEJMUJE: 
• 4 noclegi w hotelu lub pensjonacie ** / ***, zakwaterowanie   w pokojach 
2-3-osobowych z łazienkami; 
• Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje  w tym jedna połączona z wieczorem 
integracyjnym, 1 obiad; 
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; • Opiekę duchową kapłana; 
• Ubezpieczenie NNW do 10000 zł.; 
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.  

 CENA NIE OBEJMUJE: 
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych opłat związanych z 
realizacją programu: ok.120-130 zł. 
• Napojów do obiadokolacji; 
• Dopłaty  do pokoju jednoosobowego: 290 zł; 
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (31,50 zł)  lub 7,5% 
z chorobami przewlekłymi (78,75 zł).  

 UWAGI: 
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 
• * Wjazd na Kopę dodatkowo płatny ok. 50zł; 
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników:  42 osoby.  

 WARUNKI PŁATNOŚCI: Przy zapisaniu się Uczestnik wpłaca 300 zł zaliczki. 
Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki 9u ks. 
Proboszcza osobiście lub na konto Parafialne (Nr. 29 8179 0009 0000 9957 2000 
0010) 

 


