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SKARBY DOLNEGO ŚLĄSKA 

Toruń – Srebrna Góra – Adrszpaskie Skalne Miasto – Chełmsko Śląskie –  Krzeszów –  Zamek 
KsiąŜ – Świdnica –Wojsławice  – Kłodzko– zamek Moszna – Praga –  Wrocław – LubiąŜ – Toruń. 

PROGRAM RAMOWY 9 DNI 
Termin: wrzesień  2015r. 

Do przejechania 1726 km. 

1. Dzień pierwszy - Toruń – Srebrna Góra…….383km. 
 

• Wyruszamy z Torunia o godz.8:00 z parkingu przy kościele ul.BaŜyńskich. 
• Jedziemy z krótkimi przerwami do Srebrnej Góry, gdzie będzie nasza baza. 

• Uroczysta obiadokolacja powitalna. 
 

2. Dzień drugi - Srebrna Góra – Adrszpaskie Skalne Miasto - Chełmsko śląskie – Krzeszów –
Srebrna Góra…150km. 
 

• Śniadanie 
• Adrszpaskie Skalne Miasto -Między labiryntami form skalnych przebiega trasa turystyczna nie 

wymagająca Ŝadnej wprawy przy chodzeniu po górach, składająca się z wygodnych schodków, 
poręczy, drabin i miejscami sztucznie wybudowanych chodników i platform. 

 

• Chełmsko Śląskie - Domy Tkaczy Śląskich 

       Jednym z największych atutów turystycznych miejscowości są XVIII-wieczne drewniane 
Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów – jedyna taka atrakcja w Europie. Domów 
Apostołów było dwanaście, jednak do dzisiejszych czasów ocalało jedenaście, gdyŜ jeden 
budynek – zwany Judaszem – spłonął. 

       Zespół dwunastu domów powstał w 1707 r., zbudowany przez Cystersów z Krzeszowa dla 
tkaczy płótna z Czech.  

      Do współczesnych czasów domy, które stoją przy ulicy Sądeckiej, zachowały swój 
charakterystyczny układ: wysunięte szczyty i podcienia osłaniające wejście i do dzisiaj 
mieszkają w nich ludzie. Niektóre z domów są udostępnione dla zwiedzających. 

• Opactwo Cysterskie w Krzeszowie stanowi obiekt zabytkowy, 1 maja 2004 roku uznany 
za Pomnik historii. 

       Cały kompleks składa się z: kościoła klasztornego, klasztoru, ogrodu, kościoła    bractwa 
św. Józefa, domu gościnnego opata oraz budynków pomocniczych. Pierwszy powstał 
romański kościół, który został wzniesiony w końcu XII wieku i poświęcony w roku 1292, 
gdy przybyli do niego pierwsi zakonnicy. Obecny barokowy kościół projektowali architekci 
z kręgu Kiliana Ignaca Dientzenhofera w latach 1728-1735. Fasadę o dwu wieŜach 
projektował Ferdynand Maksymilian Brokoff. 

• Obiadokolacja 
 

3. Dzień trzeci – Srebrna Góra – Zamek KsiąŜ – Świdnica – Wojsławice - Srebrna 
Góra…143km. 

• Śniadanie 
• Zamek KsiąŜ. Zamek KsiąŜ leŜący w granicach Wałbrzycha to jeden z najbardziej 

intrygujących zamków w Polsce. Znajduje się w nim szyb prowadzący do tajemniczych 
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podziemi z czasów obecności w tym miejscu hitlerowców, którzy zamek w KsiąŜu 
przeznaczyli na kwaterę swoich władz. Dziś moŜna podziwiać imponującą bryłę pałacu, 
niektóre jego części, tarasy i palmiarnię. Zamek otoczony jest pięknym parkiem 
krajobrazowym. 
 

• Kościół Pokoju w Świdnicy - zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy 
porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę 
trzydziestoletnią. 

 
•  Arboretum w Wojsławicach słynne z rododendronów i azalii. 
• powrót 

• obiadokolacja 
 

4. Dzień czwarty – Srebrna Góra  – Kłodzko – Moszna - Srebrna Góra…218km. 
 

• Śniadanie 
• Twierdza Kłodzko – dobrze zachowana, duŜa twierdza w Kłodzku będąca systemem 

obronnym z okresu XVII i XVIII wieku. 
• Zamek w Mosznej -  robi wraŜenie na kaŜdym. Trzy, powstałe w róŜnych latach, części zamku 

prezentują styl barokowy, neorenesansowy i neogotycki. To połączenie sprawiło, Ŝe zamek w 
Mosznej jest z pewnością jedną z najpiękniejszych tego typu budowli w tej części Europy. W zamku 
znajduje się 365 pomieszczeń, a na zewnątrz naliczyć moŜna aŜ 99 wieŜ i wieŜyczek. To zamek jak z 
bajki.  

• Obiadokolacja 
5. Dzień piąty – Srebrna Góra  – Praga….…207km. 

 
• Po śniadaniu jedziemy do Pragi 
• Zakwaterowanie 

• Przerwa na kawę, następnie idziemy zwiedzać Pragę:  
Hradczny, Zamek Praski, Most Karola, Mala Strana, Stare Miasto, Plac Waclawa 

• obiadokolacja 
 

6. Dzień szósty – Praga 

 

• Śniadanie 
• Dalsze zwiedzanie miasta 
• Idziemy na piwo 

• Obiadokolacja 
7. Dzień siódmy – Praga – Wrocław….…276km. 

 
• Śniadanie 

• Wymeldowujemy się, jedziemy do Wrocławia 
• Zakwaterowanie w hotelu. 

• Przerwa na kawę 
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• Zwiedzamy Wrocław: Ostrów Tumski, Wyspa Piasek, Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski, 
Jatki, Rynek z ratuszem.  

• Obiadokolacja 

• Jedziemy na wieczorny koncert fontanny multimedialnej. 
8. Dzień ósmy – Wrocław 

 
• Śniadanie 

• Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Panorama Racławicka, zwiedzanie Muzeum Narodowego, 
Hala Stulecia (obiekt wpisany na listę UNESCO) z Ogrodem Japońskim, Parkiem   Szczytnicki. 

• Czas wolny 

• Obiadokolacja. 
 

9. Dzień dziewiąty – Wrocław – LubiąŜ – Toruń………349km. 
 

• Śniadanie 
• Jedziemy do LubiąŜa zwiedzić  Opactwo cystersów 

Opactwo cystersów w LubiąŜu  - cysterski zespół klasztorny w LubiąŜu, jeden z największych 
zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. 
Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku. Zespół klasztorny jest drugim co do 
wielkości obiektem sakralnym na świecie[potrzebne źródło] (pierwszym jest kompleks pałacowo-
klasztorny Eskurial w Hiszpanii). Kompleks ma powierzchnię dwa i pół razy większą od zamku na 
Wawelu[potrzebne źródło] i posiada ponad 600 okien. Powierzchnia samych dachów zajmuje ok. 
2,5 ha, a długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuŜsza fasada barokowa w Europie. W 
skład zespołu klasztornego wchodzą: 
-bazylika Wniebowzięcia NMP z lat 1307-40 (zbudowana na pozostałościach romańskiego 
kościoła Wniebowzięcia NMP z XII w.), 
-klasztor, 
-pałac opatów (XVII/XVIII w.), 
-pomocniczy kościół św. Jakuba, 
-zabudowania gospodarcze. 
W krypcie pod gotycką bazyliką znajdują się nagrobki Piastów Śląskich (m.in. Bolesława 
Wysokiego) oraz mumie opatów cysterskich i zakonników. Do dziś w dobrym stanie zachowało się 
98 mumii. 
  

• Jedziemy do Torunia 
 

 


