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SZCZEGÓŁY CENY 249 zł/os. 

W ramach opłaty zawarte są:  koszty przejazdu busem/  autokarem klasy turystycznej ok 700 km,
ubezpieczenie NNW na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka, bilet wstępu do Zamku Czocha - zwiedzanie
z Przewodnikiem, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.  

ZAMEK CZOCHA, ŚWIERADÓW ZDRÓJ
TERMIN DO UZGODNIENIA - TERMIN 29.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 10:45 Przyjazd do Leśnej 
Godzina 11:00 Zwiedzanie Zamku Czocha z Przewodnikiem ok. 60 minut
Godzina 13:00 Przejazd do Świeradowa Zdrój, spacer po uzdrowisku z Pilotem, czas wolny m.in. na
posiłek, wejście na wieżę widokową SKY WALK (49 zł/os.)
Godzina 16:30 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 21:00 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych) 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Górujący się nad Zalewem Leśniańskim Zamek Czocha przypomina bajkową twierdzę. Doskonałe położenie
na wzgórzu, jak również piękno architektury oraz magiczny klimat składają się na niezwykłość tego
miejsca. Za sprawą odbywającej się tu światowej sławy Letniej Szkoły Magii i warsztatów magicznych dla
szkół, miejsce to zostało okrzyknięte polskim Hogwartem. Ta imponująca budowla, wzniesiona ok. XIII
wieku, jest obecnie jednym z najbardziej popularnych zamków w Polsce. Majestatyczny wygląd warowni i
jej niezwykłość sprawiły, że „zagrała' w wielu produkcjach filmowych m.in. w: Świętej Wojnie, Wiedźminie,
czy Dolinie szczęścia. Ponadto miesięcznik National Geographic Traveler w 2012 roku wyróżnił zamek
jako jeden z "7 nowych cudów Polski". Średniowieczne zamczysko kryje w swych murach wiele sekretów
skrzętnie ukrywanych przez kolejnych właścicieli, a odtajnianych przez dzisiejszych odkrywców.
Zwiedzanie Zamku Czocha z przewodnikiem to żywa lekcja historii okraszona barwnymi legendami i
zasłyszanymi opowieściami. Zwiedzanie rozpoczyna się w wielkiej Sali Rycerskiej, okazjonalnie pełniącej
rolę sali balowej.

ZAMEK CZOCHA

KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:00 
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 06:25
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald's, godzina 06:40
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1 (dawne 870)
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Zajrzymy do pięknej Sali Marmurowej, gdzie wzrok przykuwają ścienne malowidła oraz kominek, w
którym według legendy zamurowano zaledwie kilkudniowe niemowlę. W zamku znajduje się także wystawa
sprzętu łączności używanego przez wojsko polskie w okresie PRL-u oraz wystawa skarbów znalezionych na
zamku podczas remontu w 2015 roku. Zejdziemy także do zamkowego Skarbca, Sali Bibliotecznej, oraz
Sali Portretowej. Ogromne zainteresowanie wzbudza słynna Komnata Książęca owiana legendą o specjalnie
umiejscowionej zapadni pod małżeńskim łożem, która zrzucała śpiącego do lochu. Będziemy mieli okazję
wejść na Wieżę Widokową, skąd rozpościera się piękna panorama na otaczającą zamek rzekę Kwisę i
pobliskie lasy. 

Świeradów to malowniczo położone w sercu Gór Izerskich uzdrowisko (450 - 650 m. n.p.m.). Wyjątkowy,
uzdrawiający mikroklimat, bogactwo tutejszych wód mineralnych sprawia, że Świeradów słynie już od
kilkuset lat ze swoich uzdrowiskowych możliwości. Tutejsze Góry Izerskie zachęcają do uprawiana
turystyki pieszej i rowerowej, w mieście i okolicy działa kilka wyciągów narciarskich. Na szczególną uwagę
zasługuje wybudowana w 2008 roku kolej gondolowa na Stóg Izerski. Kolejka jest czynna zarówno w
sezonie letnim jak i zimowym. DOM ZDROJOWY w Świeradowie - piękna budowla położona w centrum,
otoczona parkiem - najbardziej rozpoznawalny element Uzdrowiska Świeradów. Posiada wysoką na 46 m
wieżę zegarową oraz najdłuższą (80m) wśród dolnośląskich uzdrowisk Halę Spacerową o modrzewiowej
konstrukcji, z piękną roślinną polichromią, witrażami i herbem rodziny von Schaffgotsch umieszczonym
nad sceną. Przy wejściu do Hali Spacerowej znajduje się źródło wody pitnej (szczawy radonowo-żelaziste -
pijalnia czynna codziennie od 7.00 do 17.00). 

ŚWIERADÓW ZDRÓJ


