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TAJEMNICZE GÓRY SOWIE
Tutaj nie ma czasu na nudę! Góry Sowie to wspaniałe miejsce dla wszystkich żądnych przygód oraz
dobrej zabawy, lubiących piesze wędrówki, ekstremalne atrakcje oraz zapierające dech w piersiach miejsca i
widoki.
W ofercie:
- 5 dniowy program ( na Państwa życzenie możemy stworzyć programy 3 i 4-dniowe, modyfikując poniższą
ofertę)
- zabawy integracyjne oraz terenowe, karaoke, dyskoteka, ognisko, „Zgaduj - zgadula”, gry zespołowe
- Opiekę nad dziećmi zapewni wykwalifikowana kadra animatorów Almatur.
Zakwaterowanie:
Ośrodek urokliwe położony u podnóża górskich szczytów zaprasza na wypoczynek, relaks lub
twórcze spotkania w gościnnym klimacie. Urokliwe wnętrza, przyjazna przestrzeń ogrodu
ze słonecznym tarasem i wiatą, zachęcają do organizacji imprez w plenerze, a atmosfera wieczornego
ogniska sprzyja integracji.
Dostępne obiekty na terenie ośrodka:
pokoje 2,3,4-os. z łazienkami,
sala restauracyjna dla 60 osób,
sala kominkowa o funkcji szkolenioworekreacyjnej dla 70 os. wyposażona w sprzęt
multimedialny,
wypożyczalnia rowerów górskich,
duży ogród,
wiata drewniana i taras dla 80 os.,
bezprzewodowy Internet (Hot Spot),
miejsce do gry w piłkę nożną, siatkówkę,
miejsce na ognisko.
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Program:
1 dzień











Wyjazd spod szkoły (godzina uzależniona od miasta
wyjazdu).
Przejazd
do
zamku
Książ
pod
Wałbrzychem
gdzie poznamy historię zamku i jego mieszkańców.
Trasa z przewodnikiem prowadzi przez salony barokowe:
Salon Zielony, reprezentacyjną Salę Maksymiliana, Salon
Biały, Salon Chiński, Salon Gier oraz Salon Barokowy.
Ostatnim punktem zwiedzania z przewodnikiem będzie
„Skałka Szczęścia”.
Dodatkowo w programie przewidziane jest zwiedzanie
palmiarni. Jej wnętrze wyłożone zostało zastygłą lawą z
wulkanu Etna, znajdującego się na Sycylii. W palmiarni
rośnie ponad 250 gatunków roślin, reprezentujących florę
różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów.
Szczególną uwagę zwracają tu olbrzymie palmy i bogata
kolekcja kaktusów.
Następnie przejazd do Podziemnego Miasta Osówka –
ostatniej i zarazem najbardziej rozbudowanej (choć nie
ukończonej) kwatery Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku.
Zwiedzanie podziemia: zaglądając w różne zakamarki,
odkryjemy tajemnice ukrytych skarbów, podpatrzymy życie
nietoperzy w zimie, poznamy historię a także geologię Gór
Sowich. Poznamy podziemnie minerały, a następnie dowiemy
się dlaczego wybuchają wulkany, jak gorąca jest lawa, gdzie
występują kryształy, jak wydobywano srebro w Górach
Sowich etc.
Po opuszczeniu podziemi odlejemy z gipsu figurki zwierząt
występujących w Górach Sowich i udamy się do królestwa
„Sowiogóra” jakim jest las. Zwiedzimy budowle zewnętrzne
kompleksu Osówka, poznamy głosy różnych zwierząt oraz
sekrety przyrody.
Najbardziej aktywne osoby podczas wędrówki zabiorą odlane
wcześniej figurki gipsowe.
W podziemiach nawet latem panuje niska temperatura, więc
wskazana jest ciepła odzież.
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja oraz
nocleg.
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2 dzień








Pobudka, śniadanie oraz pobranie suchego prowiantu.
Przejazd do Przełęczy Walimskiej (755 m n.p.m.) oraz przejście niebieskim szlakiem na Małą Sowę
(972 m n.p.m), która przez swój wierzchołek góry prowadzi na Wielką Sowę (1015 m n.p.m.) – najwyższy
szczyt Gór Sowich.
Wejście na górę jest bezpieczne i łatwe, na szlaku bowiem nie ma trudnych i niebezpiecznych miejsc.
Na szczycie znajdują się ławki, stoły a także sklepik.
Podziwianie widoków z wysokiej na 25 metrów, kamiennej wieży, położonej w środkowej części Sudetów,
znajdującej się na samym szczycie Wielkiej Sowy, wybudowanej w 1906 roku. Doskonale widać z niej
Ślężę, oraz miasta położone u stóp Gór Sowich (m.in. Dzierżoniów, Bielawę, nieco dalej Świdnicę), a w
oddali bielą się śniegiem szczyty Karkonoszy (choć oczywiście nie o każdej porze roku). Na wieży do
dyspozycji turystów jest luneta na statywie, dzięki której można zobaczyć jeszcze więcej.
Zejście z Wielkiej Sowy.
Udanie się na teren ośrodka, obiadokolacja oraz nocleg.
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dzień

 Pobudka, śniadanie, pobranie suchego prowiantu.
 Przejazd do Pałacu Jedlinka, gdzie na uczestników
czeka oferta, obejmująca zwiedzanie przy pomocy
questingu (uczestnicy poprzez zabawy integrujące
grupę oraz zagadki odkrywają tajemnice Pałacu
Jedlinka). Następnie
odbędą się oryginalne
warsztaty, na których
własnoręcznie wykonają
pamiątki z wizyty w pałacu.
Temat zajęć do wyboru:
a) „Porcelanowa przygoda” :
- Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem, który zapozna
nas z jego historią oraz jego właścicielem - Carlem
Kristerem -słynnym producentem śląskiej porcelany.
- Zwiedzanie w Sali Kristera ekspozycji jego
porcelanowych wyrobów.
- Zajęcia praktyczne w pracowni połączone z
projekcją filmu dotyczącego produkcji porcelany.
- Własnoręczne ozdabianie porcelany a także
odebranie wyrobionych pamiątek.
- Krótki quiz nt. porcelany.
b) „W warsztacie u mistrza sztukaterii” :
- Wędrówka po pałacu z przewodnikiem, który w
trakcie zwiedzania w poszczególnych salach
szczególną uwagę zwróci na przepiękne oryginalne
XIX wieczne sztukaterie.
- Praktyczne zajęcia w pracowni prowadzone przez
Mistrza Sztukaterii połączone z własnoręcznym
odlewaniem przez dzieci figurek i detali gipsowych
(odlaną pamiątkę każdy uczestnik zabiera ze sobą).
- Prezentacją filmu nt. odlewania, zdobienia i
nakładania sztukaterii.
- Krótki konkurs na najlepszego czeladnika, który
otrzyma certyfikat wraz z upominkiem.
c) „Odkrywamy wojenne tajemnice” :
- Wędrówka po budynku z przewodnikiem , który
zwróci uwagę m.in. na miejsca związane z okresem
II wojny światowej. Pałac był w tym okresie
obiektem militarnym utajnionym pod kryptonimem
„Willa Erika”a także od 1944 roku był siedzibą
sztabu organizacji TODT, która budowała podziemny
projekt RIESE w Górach Sowich.
- Martyrologia więźniów.
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- Zwiedzanie zrekonstruowanej sali sztabowej oraz
podziemia, w którym podczas wojny Niemcy
zbudowali schron przeciwchemiczny.
- Film o projekcie RIESE i związkach pałacu z tą
inwestycją.
- Poszukiwanie przedmiotów za pomocą
wykrywacza metali oraz szukanie eksponatów
związanych
z
II wojną światową.
- Podsumowanie zdobytej wiedzy oraz wyłonienie
zwycięzcy pałacowych poszukiwań, który otrzyma
„sztabkę złota” z depozytu Banku Rzeszy, jaki
naziści ukryli w Górach Sowich.
d) Gra terenowa „Śladami przeszłości – Od busoli
do GPS”:
- Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem, który
zapozna uczestników z tajemniczą przeszłością tego
obiektu i
oprowadzi ich po dworskich
zabudowaniach.
- Marsz na orientację po wytyczonych punktach
związanych z historią pałacu, połączony z
poznawaniem przyrody, uroczych Gór Sowich oraz
odkrywaniem osobliwych punktów widokowych.
Uczniowie podzieleni na grupy otrzymają busole
oraz przyrodnicze mapki, na podstawie których
odszukiwać będą zaznaczone punkty. Nauczą się
również posługiwać GPS-em, ustalać pozycję oraz
dane topograficzne.
- Krótki quiz dotyczący poznanej przyrody.
Następnie udanie się do Czarodziejskiej Góry Relax,
i skorzystanie z oferty;
a) park linowy – do wyboru trasy:
- Maluch (grupa wiekowa od 3 do 8 lat – 4 przejścia)
- Junior (grupa wiekowa od 8 lat – 1 przejście)
- Standard (grupa wiekowa od 16 lat – 1 przejście)
b) tor saneczkowy(4 zjazdy)
Powrót na teren ośrodka, obiadokolacja oraz nocleg.

NIP: 779-235-30-24
REGON: 301027664
Numer KRS: 0000324034 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Numer rachunku: 09-10600076-0000338000036209 BPH PBK S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Ratajczaka 31
Koncesja Wojewody Wielkopolskiego na organizowanie imprez turystycznych nr 566

LETNIE I ZIMOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE ZIELONE SZKOŁY BILETY
LOTNICZE/KASA IATA
BILETY AUTOKAROWE UBEZPIECZENIA PODRÓŻY KURSY JĘZYKOWE
TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA LEGITYMACJE ISIC, EURO 26

Biuro Podróży i Turystyki Almatur Poznań Sp. z o.o.
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/111

tel.: +48 (61) 855 76 33, 855 76 34;
e-mail: poznan@almatur.pl

fax.: +48 (61) 856 02 27
http://www.a-travel.pl

4 dzień
 Pobudka, śniadanie, pobranie suchego prowiantu.
 Wyjazd
do
AdrspachSkalnego
Miasta.
Adršpašskoteplické Skály, to masyw górski w Sudetach
Środkowych , położony w Czechach, będący fragmentem
Gór Stołowych. Tamtejsze formy skalne zbudowane z
piaskowca płytowego malowniczo i wspaniale wyrzeźbione
zostały przez naturę. Oprócz 100 metrowej skalnej ściany
znajdziemy tu również skalny wodospad, piękne
szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną
roślinnością oraz górne jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją jest
przepływ wieloosobowymi tratwami.
Należy zabrać paszport/ dowód osobisty.
 Następnie udamy się autokarem do zapory wodnej położonej
na Jeziorze Bystrzyckim w Lubachowie, która sięga końca
XIX wieku, kiedy to tereny Dolnego Śląska kilkakrotnie
nawiedzały duże powodzie. Zakończona w 1917 r. budowa
zapory kamiennej utworzyła zalew o powierzchni ok. 51 ha,
pojemności 8 mln m³ wody i długości zbiornika wzdłuż
rzeki 3,1 km. Zapora została zbudowana z kamienia
wydobywanego z okolicznych wyrobisk przed zalaniem
doliny. Jej długość w koronie wynosi 230 m, wysokość sięga
44 m, a szerokość u podstawy - 29 m.
 Powrót na teren ośrodka, pożegnalne ognisko, nocleg.
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5 dzień
 Pobudka, śniadanie, pobranie suchego prowiantu.
 Powrót w miejsce zamieszkania przez Wrocław a tam:
- Wycieczka po Wrocławiu szlakiem Krasnali;
Spacer (około 2h) trasą „Spiżowych Skrzatów”,
rozmieszczonych w kilkudziesięciu miejscach na Starym
Mieście, opowiadających o jego historii. Z krasnoludkową
mapą i przewodnikiem grupa podąży szlakiem
krasnoludków, zwiedzając przy tym najpiękniejsze zabytki
Wrocławia.
Dodatkowo polecamy:
- Aquapark (płatny 20 zł/os.)
Aquapark Wrocław istnieje od lutego 2008 roku. Jest do dziś
jednym z najlepszych i najchętniej odwiedzanych parków
wodnych w Europie.
Gwarantowane 2 h dobrej zabawy i relaksu w strefie
rekreacyjnej, w której znajdują się następujące atrakcje:
asen z falami
eniwa rzeka
trefa dla dzieci z basenem
pirackim i armatkami wodnymi
atoka
ztery jacuzzi
ewnętrzny basen solankowy
ewnętrzny basen rekreacyjny

i brodzikiem, okrętem

Całkowity koszt realizacji imprezy: 484 zł przy 40 osobach pełnopłatnych,
2 opiekunów ze szkoły gratis .

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, realizację programu, opiekę pilotaprzewodnika oraz wykwalifikowanych animatorów, przewodnika w Książu, Osówce, Jedlince,
Wrocławiu, Czechach, bilety wstępu, ubezpieczenie, podatek VAT.
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