
 

DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ  ( 4 DNI )                                                                         

TERMIN: 30.06 – 03.07.2022 

1 DZIEŃ: Zbiórka: Sochaczew Stacja Benzynowa przy Carrefour ul. Warszawska godz. 6.00, Łowicz 

ul. Starorzecze (parking za Ratuszem) godz. 6.30, Skierniewice godz. 7.00. parking przy Castoramie.   

Przejazd do JAWORA - zwiedzanie: Ewangelicko - Augsburskiego Kościoła Pokoju, który jest największą 

drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, zwiedzanie „Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”: PAŁAC                                   

W WOJANOWIE – okazała budowla należąca do najbardziej znanych rodów rycerskich w Kotlinie 

Jeleniogórskiej, czyli Schaffgotschów i Zedlitzów.  Dzisiaj centrum hotelowo – konferencyjne i jeden                           

z flagowych obiektów „Doliny pałaców i ogrodów”.  Ze względu na charakter hotelowy, pałac nie jest 

udostępniony dla zwiedzających; PAŁAC W BUKOWCU ( z zew ) – to stara siedziba rycerska von Zedlitz; 

PAŁAC I FOLWARK W ŁOMNICY –  to barokowa budowla, która jest własnością potomków przedwojennych 

właścicieli – rodziny von Küster. Główną atrakcją kompleksu muzealnego jest muzeum w Dużym Pałacu                    

z multimedialną wystawą „Trzy wieki życia w Pałacu Łomnica”. Na dwóch kondygnacjach pałacu i pod 

sklepieniami piwnicy znajduje się 18 pomieszczeń tematycznie wyposażonych w historyczne meble, dzieła sztuki 

i przedmioty codziennego użytku z różnych epok. Każde z pomieszczeń: od gabinetu słynnego handlarza lnu 

Christiana Mentzla z XVIII w lub eleganckiej jadalni ambasadora Carla Gustava Ernsta von Küster z XIX w. do 

historycznej kuchni z okresu baroku z imponującym wyposażeniem pod sklepieniem piwnicy wprowadzą 

zwiedzających w autentyczny klimat minionych epok. JELENIA GÓRA – spacer po Starówce. Obiadokolacja, 

nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do SZKLARSKIEJ PORĘBY – spacer do Wodospadu Szklarki drugiego co do 

wysokości wodospadu w polskich Karkonoszach; przejazd do CIEPLIC ŚLĄSKICH – ZDRÓJ spacer po parku 

zdrojowym; KARPACZ – zwiedzanie Świątyni Wang uważanej za najstarszy drewniany kościół w Polsce. 

Obiadokolacja, nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do ŚWIDNICY – zwiedzanie z przewodnikiem Starówki wraz z Katedrą 

i Kościołem Pokoju, wpisanym na Światową listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wyjazd w drogę powrotną, 

zakończenie wycieczki. 

CENA:  900 zł  (osoba dorosła – grupa min 40 os) 

 CENA:  885 zł  (seniorzy, dzieci – grupa min 40 os) 

 

CENA: 990 zł  (osoba dorosła – grupa min 30 os) 

CENA: 975 zł  (seniorzy, dzieci– grupa min 30 os) 

 

Cena obejmuje: transport autokarem, 3 noclegi ze śniadaniami 

i obiadokolacjami w  pensjonacie, opiekę pilota, przewodników 

miejscowych, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów według 

programu, ubezpieczenie NNW ( do 10.000 PLN ), podatek Vat, 

składkę na TFP i TFG. Cena nie obejmuje: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, dopłaty do pokoju 1 osobowego. 

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka w wycieczce. 

 

  99-400 Łowicz, ul. Cicha 9 
  Tel: 46 837 35 21 /  798 145 898 
  e-mail: biuro@arkatravel.pl 
  www.arkatravel.pl 

 


