
SKALNE MIASTO - Czechy 

Zamek Książ w Wałbrzychu 
 

TERMINY: Dowolne 
 

 

CENA: 420 PLN +  950 KĆ 

 
 

Zamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. 

Zbudowany na urwistym skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m., otoczony głęboką kotliną porośniętą lasem. Niegdyś 

nazywany był „perłą Śląska”, a także „zamkiem z bajki”. Położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest budowlą 

charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 pomieszczeń. 

Skalne Miasto to masyw górski w Sudetach Środkowych, w Czechach, będący fragmentem Gór Stołowych . W zdecydowanej 

większości składa się z piaskowców, które przez miliony lat wskutek erozji i działalności rzek i strumieni ukształtowane zostały 

w niesamowite formy. Wiele z nich posiada własną nazwę jak: Głowa cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna itd. 

W Skalnym Mieście wędrujemy w labiryncie ścieżek wytyczonych pomiędzy majestatycznymi, stromo wznoszącymi się skałami 

przybierającymi niesamowite, baśniowe formy. To podróż w geologiczną przeszłość naszej planety połączona z obcowaniem 

z dziką przyrodą. 
 

Program wycieczki: 

 

 

 
 

 

 

Wyjazd z Bytomia /lub innego miasta/ o godzinie 6:00. Przyjazd 

do Wałbrzycha. Zwiedzanie Zamku Książ. Program zwiedzania: 

Explore Wałbrzych: zamek, palmiarnia, tarasy, Sara Kopalnia. 

Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Skalnego 

Miasta. W programie m.in.: zwiedzanie skalnych zamków, rejs 

łodzią po jeziorku w Adszparskich Skałach oraz wiele innych 

atrakcji. Po zwiedzaniu przerwa na obiad. Wyjazd w kierunku 

miejsca zbiórki w godzinach popołudniowych. Zakończenie 

wycieczki w godzinach nocnych. 

 

 
 

 

CENA ZAWIERA: 

- przejazd autokarem klasy lux 

- zakwaterowanie w hotelu /wyżywienie: obiadokolacja i śniadanie/ 

- opieka pilota podczas całej wycieczki 

- ubezpieczenie KL + NNW oraz opłata TFG 

- realizowanie programu wycieczki 

CENA ZAWIERA: 

- obowiązkowej opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 950 KĆ (płatne u pilota).  

Ważne informacje: 

- kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób. 

- program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom.  

Organizator: 
 „Evi Trans” Ewa Bąk 

ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

E-mail: ewa.bak@op.pl           Tel.: +48 / 881-587-798 

mailto:ewa.bak@op.pl

