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PPrrooggrraamm  wwyycciieecczzkkii  

  

27.06.2015 r. - sobota 

Wyjazd z Jeleniej Góry, z ulicy Teatralnej o godzinie 7,00. 

Trasa przejazdu: Jelenia Góra – Złoty Stok - Lądek Zdrój – Kletno – Stronie Śląskie       

 

Złoty Stok – zwiedzamy tu dawną Kopalnię Złota, w skład Podziemnej Trasy Turystycznej 

wchodzi „Sztolnia Gertruda”, „Chodnik Śmierci” oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad 

w „Sztolni Czarnej”, z kopalni wyjeżdżamy na zewnątrz  Podziemnym Pomarańczowym 

Tramwajem 

Drugi zwiedzany obiekt to Średniowieczny Park Techniki - bardzo dokładna replika 

średniowiecznej osady górniczej, na którą składają się urządzenia zbudowane w skali 1:1. 

Wszystkie urządzenia działają o czym może przekonać się każdy zwiedzający osobiście je 

uruchomiając. Urządzenia te są imponujące rozmiarem (15-metrowy kierat, 3-tonowe koło 

deptakowe) oraz rozmachem z jakim zostały zbudowane. Wszystkie powstały na podstawie 

średniowiecznych rycin Georgiusa Agricoli. 
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W Kletnie zwiedzamy wyrobiska dawnej kopalni uranu działającej w latach  1948-1953, 

wykorzystującej m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono 

wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Wędrując 400 metrową trasą zobaczymy wiele atrakcyjnie 

oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych). 

 

  

 

Nocleg mamy zarezerwowany w Ośrodku Menos w Stroniu Śląskim (pokoje 3 osobowe z 

łazienkami), obok znajduje się kryty basen z saunami (otwarty do godz. 22). 

 

 

28.06.2014 r. - niedziela 

Przejazd: Stronie Śląskie - Sienna 

Wjazd koleją krzesełkową na Czarną Górę  

Wycieczka piesza: Czarna Góra (wieża widokowa) – Żmijowiec – schronisko PTTK „Na 

Śnieżniku” – Śnieżnik – Średniak – Wodospad Wilczki - Międzygórze    14 km 

Z Międzygórza odjeżdżamy do Jeleniej Góry, gdzie docieramy około godz. 21. 
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Koszt wycieczki:  170 zł 

w tym: autobus, nocleg, wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie) ubezpieczenie NNW, obsługa 

przewodnicka, na wstępy potrzeba 52 zł 

Zapisy wraz z wpłatą  przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” 

Jelenia Góra  ul. 1-go Maja 86  

 


