
Lp. DATA DZIEŃ PROGRAM

.1 8 kwi 23 Sobota

O godz. 7:00 - Wyjazd z miejsca zbiórki - parking "ALDI".                        Po 

drodze zwiedzanie atrakcji turystycznych Wrocławia i święcenie kosza 
wielkanocnego w zabytkowym Kościele Rzymskokatolickim pw św. 
Marcina, następnie  przejazd do Ośrodka "Królowa Karkonoszy" w 
Karpaczu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie  godz. 8:00. 

Po śniadaniu  – wspólny spacer do Kościoła w Karpaczu (ok. 700m) i 
indywidualne uczestnictwo w uroczystościach 

Obiad godz. 13:00 i czas wolny

Uroczysta Kolacja godz. 18:00 i świąteczny wieczorek taneczny przy 
muzyce mechanicznej

II dzień Świąt  – Śniadanie godz. 9:00 - indywidualne uczestnictwo w 
uroczystościach świątecznych  

Obiad godz. 13:30 i czas wolny  

Godz. 18:00 –  wieczór relaksacyjno muzyczny przy ognisku lub 
kolacja przy ognisku

Śniadanie  godz. 8:00. 

Po śniadaniu  – Wyjazd do Krzeszowskiego klasztoru Cystersów 
następnie w skalne miasto Głazy Krasnoludków. Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej, kościół bracki pw św Józefa i mauzoleum piastów 
Śląskich to przyczynek do pobytu tu. Trasa spaceru to około 2 km. Ale 
oprócz formacji skalnych znanych w Czechach tu mamy coś jeszcze 

skalne grzyby. Wstępy około 20zł    

Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie  godz. 8:00. 

Po śniadaniu  – Wycieczka do Huty szkła w Piechowicach. Szklarska 
Poręba - zwiedzanie we własnym zakresie i czas wolny,  Wodospad 

Szklarki Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i wieczorek taneczny przy muzyce 
mechanicznej

Śniadanie  godz. 8:00. 

Po śniadaniu  – Wycieczka do Goerlitz miasta kupieckiego na szlaku Via 
Regia - tysiącletniego  okresu osadnictwa, miasta na prawie 
magdeburskim od 1303. Jest tu najwięcej zabytków w całych 

niemczech (ok. 3500) kościoły, synagoga, ratusz, gotyk, renesans, barok 
zachęcają do zwiedzenia. 
Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie  godz. 8:00. 

Po śniadaniu  –   Wycieczka do Kowar - Zwiedzenie Parku Miniatur w 
Kowarach

Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie godz. 8:00 - ok. godz. 09: 00 - wyjazd z  Ośrodka. 

W drodze powrotnej zwiedzanie zabytków i atrakcji Jeleniej Góry we 
własnym zakresie - czas wolny

 Powrót do Zduńskiej Woli w godzinach wieczornych

Wtorek

Turnus Świąteczny w terminie 8-15.04.2023

Ośrodek Wypoczynkowy "Królowa Karkonoszy" Karpacz    

.8 15 kwi 23 Sobota

.5 12 kwi 23 Środa

.6 13 kwi 23 Czwartek

UWAGA! Program wczasów będzie codziennie omawiany i może ulec zmianie. 

9 kwi 23
Niedziela 

Wielkanocna
.2

.3 10 kwi 23
 Lany 

Poniedziałek

.4 11 kwi 23

.7 14 kwi 23 Piątek


