
Oferta wycieczki jednodniowej w Sudety
dla uczniów Szkół z Kalisza

Koszt: 130 zł lub 155 zł + cena biletów wstępu

Koszt jest uzależniony od ilości uczestników wycieczki. Koszt wyjazdu 26 dzieci + 2 opiekunów to
175 zł od osoby. Koszt wyjazdu dla 54 dzieci + 4 opiekunów to koszt 145 zł od osoby. W oby 
dwóch wariantach uwzględnione jest bezpłatne uczestnictwo opiekunów w wycieczce.

Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota na trasie, 
dwudaniowy obiad i napój.

Proponowane atrakcje do odwiedzenia na trasie:

1) Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca- Kompleks Ossówka

cena biletów: 16 zł (trasa historyczna) lub 25 zł (trasa ekstremalna) 

Ostatnia, główna, największa, najbardziej rozbudowana kwatera Hitlera, budowana na 
Dolnym Śląsku. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. Doprowadziły one do powstania 
ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnień i hal. Cel prac był utrzymywany w 
tajemnicy. Zdaniem jednych miała to być tajna kwatera Adolfa Hitlera. Inni twierdzą, że budowano 
hale dla podziemnych fabryk zbrojeniowych do produkcji tajnej broni. Prowadzono prace w 
różnych miejscach. Powstawały systemy obronne na powierzchni ziemi i podziemne sztolnie. Prace
przerwano na początku 1945 roku. Ze względu na zbliżającą się Armię Czerwoną i Wojsko Polskie. 
Po wojnie obiekt został splądrowany i zamknięty. W 1995 roku rozpoczęto zabezpieczanie i 
adaptację. 9 marca następnego roku pierwsi turyści mogli zobaczyć 650 m chodników i wyrobisk. 

W następnej kolejności udostępniono część zachodnią i północną. Obecnie zwiedzać można 
1500 m. podziemnych korytarzy, wyrobisk, hal i bunkrów. Obiekt każdego roku zyskuje na 
atrakcyjności dzięki wystawom, ekspozycjom, nowemu oświetleniu, chodnikom interaktywnym. 
Zwiedzając trasę historyczną można zobaczyć sposoby drążenia podziemi - różne etapy budowy, 
wartownie, zdjęcia budowli zewnętrznych eksponaty/uzbrojenie, wyposażenie halę z oryginalnymi 
szalunkami z roku 1944- betonowe chodniki- rozwiązania techniczne obiektu. Trasa dla wszystkich 



uczestników zwiedzania, bez większych ograniczeń. Trasa ekstremalna mimo nazwy nie jest aż tak 
ekstremalna, składa się z trasy historycznej plus fragment przygodowy przez zalaną część. Niezbyt 
trudny i wymagający fragment mimo to bardzo ciekawy. 

2) Adrszpaskie Skalne Miasto w Czechach

cena biletów: 120 koron czeskich (bilet normalny), 70 kc (bilet ulgowy)
Ponad to wizytę można poszerzyć o rejs łodzią po sztucznym jeziorze wśród szczytów wraz z 
opowieścią przewodnika. Koszt rejsu to 50 kc od osoby.

Skalne Miasto znajduje się w północno-zachodniej części masywu, w pobliżu 
wsi Adrszpach. Są to unikalne bloki piaskowcowe powstałe, podobnie jak pasmo Gór Stołowych, w
wyniku nierównej odporności skał na wietrzenie, które wymodelowała woda, mróz i wiatr.

Jednolita płyta piaskowca została podzielone licznymi kanionami, dolinami i szczelinami na
szereg fragmentów. Na terenie Adrszpaskich skał znajdują się dwa górskie jeziorka na różnych 
poziomach, przez które przepływa rzeka Metuje tworząc dwa wodospady. Całość porośnięta jest 
lasem z licznymi gatunkami górskiej i podgórskiej flory. Występuje tu również interesująca fauna.

Przez labirynt form skalnych przebiega płatna trasa turystyczna, nie wymagająca żadnej 
wprawy przy chodzeniu po górach, składająca się z wygodnych ścieżek, schodków z poręczami, 
drabin i miejscami sztucznie wybudowanych chodników i platform. 

Wiele skał posiada własne nazwy, jak: Głowa cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna.
Obszar został objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Jest bardzo cenny nie tylko ze względów 
geologicznych i geomorfologicznych, lecz także pod względem różnorodności fauny i roślinności. 
Zidentyfikowano tu 238 pierwotnych gatunków roślin, na przykład rojownik bagnisty, modrzyk 
górski, wietlica alpejska, fiołek dwukwiatowy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fio%C5%82ek_dwukwiatowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietlica_alpejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzyk_g%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzyk_g%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rojownik_bagnisty&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metuje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_rzeki



