
Uwaga!!! Godziny podane w programie są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.  

 

  Program wycieczki 27-30 czerwca 2017 roku 
27.06. wtorek 

  8.3o Zbiórka przy hali sportowej OSiR w Dolsku. 

  8.45 Wyjazd z Dolska. 

  12.oo Spotkanie z przewodnikiem 

12.oo - 13.oo Zwiedzanie Wrocławia 

13.3o - 15.oo Zwiedzamy dziedziniec i ogród Zakładu Narodowego  Ossolińskich, dalej 

przechodzimy na Uniwersytet Wrocławski. Tu wejdziemy do przepięknej 

Auli Leopoldyńskiej i na Wieżę Matematyczną, 

15.oo - 15.3o Przejazd pod Sky Tower 

15.3o - 16.oo Wjazd na najwyżej położony taras widokowy w Polsce znajdujący się na  

49 piętrze drapacza chmur - Sky Tower. Z wysokości 200 metrów roztacza się 

imponujący widok nie tylko na cały Wrocław, ale aż po Karkonosze. 

ok. - 18.45 Przyjazd na nocleg - Gościniec w Niemojowie. http://www.niemojow.pl/  - 

umiejscowiony tuż przy turystycznym przejściu granicznym z Czechami 

18.45 - 19.45 Zakwaterowanie – przydział pokoi, wypakowanie bagaży 

ok.  20.oo Obiadokolacja. 

  20.3o Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny 

„Dziękuje nie palę, nie biorę, nie spróbuję” gra terenowa 

ok.  23.oo Cisza nocna. 

28.06. środa 

9.oo - 10.oo Śniadanie + prowiant na drogę, porządki w pokojach. 

ok. - 10.45 Wyjazd – Kierunek Duszniki Zdrój 

12.45 - 15.15 Pobyt i zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 

Zdroju, która jest jedyną prowadzoną w sposób profesjonalny placówką muze-

alną w Polsce. Zwiedzając muzeum na żywo zobaczymy więc, jak wytwarza się 

papier metodą znaną od średniowiecza. Co więcej – uczestnicząc w warsztatach, 
samodzielnie każdy uczestnik wycieczki wyczerpie swoją kartkę. 

15.3o - 16.3o Podwieczorek,  przejazd i pobyt w pijalni wód i Parku Zdrojowym w Dusznikach 
Zdroju 

 - 18.3o Obiadokolacja, odpoczynek 

ok. - 20.oo Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny „Wybieram zdrowy, rodzinny  

styl życia - pomysły na spędzenie wolnego czasu – logiczne gry planszowe 

  23.oo Cisza nocna. 

29.06. czwartek 

9.oo - 10.oo Śniadanie + prowiant na drogę, porządki w pokojach. 

10.3o - 11.oo Przejazd do Międzylesia: spotkanie w Domu Kultury z burmistrzem zaprzy-

jaźnionej gminy Międzylesie p. Tomaszem Korczakiem. 

11.oo - 11.3o Przejazd do Boboszowa, dawnej granicy Państwa z Czechami. Zakup pamią-
tek w czeskim sklepie (można płacić złotówkami) 

12.oo - 15.3o Międzygórze-wejście na górę Igliczną ok. 845 m n.p.m "Maria Śnieżna"– 

sanktuarium maryjne w późnobarokowym górskim stylu, kościółek pochodzą-

cym z końca XVIII wieku, znajdujące się pod szczytem góry Igliczna w Ma-

sywie Śnieżnika, W drodze powrotnej zobaczymy wodospad Wilczka.  

Podwieczorek. 

ok.  16.oo Przejazd do miejsca zakwaterowania - krótki odpoczynek 

ok.  16.3o Spotkanie integracyjne – program profilaktyczny „Wybieram zdrowy  

i aktywny tryb życia– zabawa, zdrowie, sport” –rozgrywki sportowe (mini 
olimpiada) 

ok. - 18.3o Obiadokolacja. 

  19.3o c.d. mini olimpiady 

ok. - 21.3o podsumowanie olimpiady- grill z kiełbaskami. 

  23.oo Cisza nocna. 

30.06. piątek 

   9.oo Śniadanie + prowiant na drogę,. 

ok - 9.3o Pakowanie bagaży, porządki w pokojach 

ok - 11.oo Przejazd w kierunku Kudowy Zdrój, 

12.oo - 14.3o Park Narodowy Gór Stołowych - Błędne Skały  (wjazd autokarem)- to labirynt 

szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne 
kilkunastometrowej wysokości.  

15.oo - 15.45 Posiłek w McDonald's 

ok. - 16.oo Wyjazd w kierunku Dolska 

ok. - 18.3o Przerwa na podwieczorek  

20.3o - 21.oo Przewidywany czas powrotu. Rozwiązanie wycieczki przy hali sportowej 
OSiR 

 

http://www.niemojow.pl/


 

 
 

 

Program wycieczki organizowanej przez 

MGKRPA w Dolsku 
w dniach 27-30 czerwca 2017 roku 

 

 

Uwaga !!! Informacja dla rodziców/opiekunów 

 Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do zabrania ze sobą aktualnego  

dokumentu tożsamości oraz przestrzeganiu regulaminu wycieczki. 

 Każdy uczestnik wycieczki ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, bilety 

wstępu oraz ubezpieczenie.  

 Uczestnik wycieczki zabiera ze sobą, rzeczy osobiste, przybory do mycia, 

oraz prowiant na drogę.  

 Ubiór.  

Nakrycie głowy, ciepła odzież (warunki atmosferyczne w górach są 

zmienne), kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe.  

 Jeżeli dziecko źle znosi podróż to przed wyjazdem proszę podać tabletkę 

oraz poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki lub opiekuna a także 

wyposażyć dziecko w odpowiednie leki lokomocyjne. 

 Godziny podane w programie są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. 

 Ważne.  

W miejscu zakwaterowania nie ma zasięgu polskich operatorów te-

lefonii komórkowej. W pilnych sprawach można dzwonić na numer 

stacjonarny Tel. 74 81-19-190 

 

 

 

 

W sprawach organizacyjnych przed i w czasie trwania wycieczki można się kontaktować   
Jacek Woroch Tel. 501-302-078 


