
  KOTLINA KŁODZKA 

     ZIMOWISKO  -2019  

ZAKWATEROWANIE:  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „LISSA”  

Adres: Łężyce 71 A, 57-340 Duszniki-Zdrój (powiat kłodzki) OW LISSA 

oferuje noclegi w rejonie Kudowy - Zdroju, na terenie Ziemi Kłodzkiej,  

w malowniczym zakątku u podnóża Gór Stołowych. Pokoje z łazienkami.  

W pokojach: bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wi-Fi), TV. 

piękna sala restauracyjna, wyznaczone miejsca na grilla lub ognisko  

na wolnej przestrzeni, całodobowa recepcja, ośrodek monitorowany 

i ogrodzony parking dla samochodów osobowych i autokarów, w obiekcie  

świetlica, tenis stołowy, piłkarzyki itp. do dyspozycji gości także minibar, 

W bliskiej odległości ok.17 km – SKI ARENA ZIELENIEC 
KOTLINA KŁODZKA okolice ZIELEŃCA to największa sudecka kotlina, a przy tym wspaniały i bardzo popularny 

region turystyczny, oferujący wiele różnorodnych atrakcji, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, żądnych adrenaliny,  

jak i tych szukających spokoju. Już samo ukształtowanie terenu  robi wrażenie. Malowniczo położona jest np. 

Kudowa Zdrój, Kłodzko, Duszniki Zdrój, Złoty Stok, Wambierzyce, Lądek Zdrój czy Stronie Śląskie. 

PROGRAM  ZIMOWISKA Z NAUKĄ I DOSKONALENIEM JAZDY 

NA NARTACH I SNOWBOARDZIE 

 Zieleniec Ski Arena ; to jeden z największych  i najlepszych w Polsce ośrodków narciarskich.  

Dziś do Zieleńca przyjeżdżają pasjonaci białego szaleństwa nie tylko  z całej 

Polski, ale i sąsiednich Czech czy Niemiec, a sam ośrodek jest regularnie 

nagradzany w rozmaitych plebiscytach i konkursach. Stacja narciarska swoją 

popularność zawdzięcza wyjątkowemu położeniu. Wpisana pomiędzy szczyty 

gór Orlickich i Bystrzyckich i leżąca na wysokości 800-960 metrów jest jednym                               

z piękniejszych tego typu miejsc w Polsce. Dodatkową atrakcją ośrodka są 

piękne widoki, które dostarczają niezapomnianych wrażeń. Najdłuższa 

zieleniecka trasa ma 2800 metrów długości. Zieleniec Ski posiada bogatą ofertę 

tras zjazdowych, biegowych i pieszych, 5 nowych kanap, 34 tras co daje 22 km, 

oraz ponad 15 wyciągów kanapowo - gondolowych.  Uczestnicy będą mieli 

okazję wziąć udział w lekcjach doskonalenia jazdy  na nartach i snowboardzie 4 

dni po 4 godziny. 



PONADTO w PROGRAMIE: 

Kudowa Zdrój Aquapark 

Aquapark jako jedyny w regionie może się 

 poszczycić wodą solankową, której się nie chloruje.  

Zasolenie wody w nieckach „Wodnego Świata” jest 

 takie samo jak zasolenie Bałtyku. Solanka posiada 

 dodatkowo doskonałe właściwości lecznicze.  

Poza pełnowymiarowym basenem pływackim do  

Państwa dyspozycji udostępniamy także brodzik dla dzieci, 92-metrową zjeżdżalnię, jacuzzi, 

basen rekreacyjny z masażami, gejzerami i sztuczną rzeką i  kręgielnię z dwoma torami. 

Muzeum Zabawek - Przenieś się do beztroskiego świata dzieciństwa. 
Jeśli chciałbyś na chwilę wrócić do beztroskich lat dzieciństwa, pokazać dzieciom czym się 

kiedyś bawiłeś, zastanawiasz się jak wyglądały zabawki naszych pradziadków lub po prostu 

szukasz miejsca, w którym spędzisz niezapomniane popołudnie, wybierz się do Muzeum 

Zabawek w Kudowie-Zdroju. To niezwykłe miejsce, w którym każdy odnajdzie dla siebie coś 

intrygującego. Świetne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Poznaj historię z innej perspektywy 

i przenieś się do miniaturowego świata, z którego nie będziesz chciał wyjść. 

MUZEUM ŻABY - W Ekocentrum prezentowana jest ekspozycja d. Muzeum Żaby. 

Celem utworzenia tej nietypowej kolekcji było wyeksponowanie przedmiotów codziennego 

użytku wiążących się w sposób pośredni lub bezpośredni z wizerunkiem płazów, a w 

szczególności żab. Jednocześnie prezentowane eksponaty mają na celu przybliżenie idei 

ochrony płazów oraz działań jakie w tym celu zostały podjęte lub będą podejmowane. 

Muzeum posiada kolekcję ponad 3000 eksponatów pochodzących z blisko 20 krajów świata i 

6 kontynentów. 

Uwaga! - na ekspozycji nie są prezentowane żywe okazy płazów! 

 

W Dusznickim Młynie papierniczym wciąż wyrabia się papier papiernicy 

– tak samo jak ich poprzednicy przez ponad cztery wieki – zanurzają sita w 

kadzi i odciskają zaczerpniętą warstwę masy papierniczej na chłonącej wodę 

przekładce. Tak powstaje każdy pojedynczy arkusz. 

 

                                                          Do zwiedzania Kopalni Złota udostępniony został 500-metrowy odcinek        .         

.                                                         Sztolni Gertrudy. W części tej zobaczyć można: bogatą ekspozycje map i planów .                                                                   

.                                                         kopalni z okresu od XVIII do XX wieku  w gablotach dawne narzędzia górnicze i                                                                                                                          

,                                                         hutnicze, minerały,  wystawę lamp górniczych , piec muflowy, laboratoryjny piec 

             

w którym wytapiano złoto   osiemnasto wieczny wózek do transportu rudy W 

bocznych chodnikach urządzono laboratorium J. Schärfenberga,. Dużą atrakcja 

cieszy się udostępniony do zwiedzania skarbiec . To tutaj można zobaczyć 1066 

„złotych” sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu 

pracy kopalni tj przez ok. 1000 lat. 

 WAMBIERZYCE– BAZYLIKA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY - 

KRÓLOWEJ RODZIN-zwane „śląską Jerozolimą”. Rozplanowanie wsi odtwarza topografię 
Jerozolimy ; są tu góry – Syjonu, Synaj, Tabor, Horeb - góra wymieniana w Biblii jako 
miejsce powołania Mojżesza przez Jahwe i golgota, potok Cedron i sadzawka Siloe, a 
nad ulicami wznoszą się Bramy Jerozolimskie. Obok sadzawki stoi też pałac Heroda z 
posągami naturalnej wielkości, a nieopodal mieści się sławna zabytkowa szopka z  
800figurkami z których 500 jest ruchomych, urokliwy i jedyny w swoim rodzaju 
festiwal odpustowych dewocji, ale... to nie wszystkie osobliwości tego miejsca. 



RUCHOMA SZOPKA w Wambierzycach 
Szopkę bożonarodzeniową po raz pierwszy w dziejach urządził św. Franciszek z Asyżu 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA   w grocie  koło Greccio w 1223 roku. Dziś zbiór ruchomych 

szopek wpisał się na trwałe do kanonu zabytków wambierzyckich. Odwiedzane przez 

dzieci i dorosłych, pielgrzymów i turystów, szopki niezmiennie od ponad stu lat wzbudzają 

zachwyt  i uznanie dla kunsztu ich twórców.  

TWIERDZA KŁODZKA  

Twierdza Kłodzka to jeden z najważniejszych i najbardziej okazałych zabytków Dolnego 
Śląska. 
 Z jej wyższych partii można podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolicznych gór, 
wewnątrz – zobaczyć dobrze zachowane ślady kultury militarnej i wystawy poświęcone 
historii tego miejsca, a w podziemnych labiryntach – poczuć klimat dawnego 
żołnierskiego życia. Twierdza Główna położona jest na Górze Fortecznej (369 m n.p.m) w 
centrum miasta na powierzchni ponad 30 ha. 

Kaplica Czaszek w Czermnej 

Wielki wspólny grobowiec ofiar wojen Śląskich z lat 1740-1742 i 1744-1745 oraz 

chorób zakaźnych z XVIII wieku którego ściany i sufit wyłożone są 3 tysiącami czaszek i 

kości ludzkich. Pod podłoga spoczywa dalsze kilkadziesiąt (20-30 tys) szczątków ludzi. 

Kaplica wybudowana została w 1776 roku. 

 

 Jaskinia Niedźwiedzia  
Najdłuższa jaskinia całych Sudetów, Jaskinia Niedźwiedzia słynie z przepięknej szaty                                                                           

naciekowej (stalaktyty, stalagmity, polewy, perły jaskiniowe i  wiele innych form 

zadziwiających oczy), która wytworzyła się tutaj dzięki unikalnemu mikroklimatowi. 

Trasa turystyczna licząca około 360 m biegnie środkowym piętrem jaskini. Została 

świetnie przygotowana do zwiedzania, turyści poruszają się wygodnym chodnikiem. 

 

 Dodatkowo:  

2 DYSKOTEKI w hotelu !!! 

 

 

 

 

 

TERMINY WYJAZDÓW:  

1/ 10.02 - 16.02.2019                2/ 17.02  - 23.02.2019 



ZAPRASZAMY! 
godz. 7.00 -  dnia 10.02(niedziela) i 17.02.2019 (niedziela)  wyjazd spod Chatki Żaka UMCS  

                             w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16 

 

UCZESTNIK  ZIMOWISKA  POWINIEN  POSIADAĆ:  
 ciepłą kurtkę ,czapkę, szalik, rękawiczki,  

 buty zimowe oraz ciapy lub lekkie wygodne obuwie do chodzenia po ośrodku, 

 kilka par skarpet na zmianę, 

 strój kąpielowy, klapki, (jeżeli uczestnik zamierza skorzystać z wejścia na basen) 

 dwa ręczniki ; kąpielowy duży i jeden mniejszy, 

 przybory toaletowe (mydełko, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, itp.), 

 tabletki od choroby lokomocyjnej,  

 krem z filtrem UV dobrany wg własnych potrzeb,  

 mały plecaczek lub torbę podręczną na czas podróży oraz na wyjścia i wyjazdy wycieczkowe, 

 na narty - nieprzemakalną kurtkę i spodnie, rękawice – najwygodniejsze  i najbezpieczniejsze 

są pięciopalcowe - powinny być wykonane z nieprzemakalnego materiału. Skarpety – ciepłe, 

wygodne do butów narciarskich/ snowboardowych, dla noszących okulary – zalecane są gogle 

ochronne, 

 w przypadku posiadania własnego sprzętu narciarskiego zalecamy jego zabranie, 

 legitymację szkolną,  

 kieszonkowe w PLN - wg uznania z przeznaczeniem na dodatkowe potrzeby prywatne 

ok. godz. 20/21.00  dnia 16.02 (sobota)  i  23.02.2019 (sobota) - powrót na miejsce wyjazdu .  

CENA OBEJMUJE :  

- transport autokarem na całej trasie i na wycieczki czasie pobytu oraz dojazdy do zwiedzanych miejsc 
  i na stok narciarski, 
- zakwaterowanie w pokojach max 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
- ubezpieczenie NNW oraz SKI i OC - amatorskiego UPRAWIANIA SPORTÓW ZIMOWYCH, 
- wyżywienie: od 1-ego dnia od obiadu do 7 dnia do obiadu  
  (obiad 2 daniowy z napojem na trasie przejazdu do miejsca pobytu i w drodze powrotnej), 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Bazylika i Ruchoma Szopka 
   w Wambierzycach, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Twierdza Kłodzka, Kaplica Czaszek  
   w Czermnej – Kudowa Zdrój, Jaskinia Niedźwiedzia. 
 - wstęp do Aquparku w Kudowej  2 x 1 godz. 
-  dyskoteka x 2 , zabawy na śniegu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia świetlicowe   
- opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, 
- karnety narciarskie w kolejnych  4 dniach po 4 godz., oraz wieczorna jazda 2 x 2 godz. 
- opłatę za wypożyczony sprzęt narciarski, 
  

CENA NIE OBEJMUJE:  

- imprez fakultatywnych organizowanych przez ośrodek lub na życzenie uczestników,  

UCZESTNICY:  Wszystkich  obowiązują „Ogólne warunki  uczestnictwa w imprezach turystycznych 

organizowanych przez  Przedsiębiorstwo  STANPOL 

UWAGA:  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany układu poszczególnych punktów programu.  

                                         PRZEDSIĘBIORSTWO    PRZYTUŁA STANISŁAW 

ZEZWOLENIE; Wpis do Rejestru ORGANIZATORÓW  TURYSTYKI 
i  POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Województwa Lubelskiego  Nr 036 

SIEDZIBA ;  21-010  Łęczna  ul. Stefanii Pawlak 3 , tel/fax (81) 752 15 75  

e-mail;  stanpol@stanpol.info  www.stanpol.info 

mailto:stanpol_leczna@poczta.wp.pl

