SCIEŻKA W OBŁOKACH
Termin 28 lipca 2019

Zaprasza
Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce
tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl
Szczegóły trasy u przewodnika / Zapisy do 24 lipca 2019r.

Dolni Morava - Ścieżką w Obłokach po czeskiej stronie Masywu Śnieżnika, z której roztacza się
niesamowity widok na panoramę doliny Moravy, masywu Śnieżnika, Gór Złotych, Gór Bialskich,
pasma Jesioników, a nawet Karkonoszy. Na tej wysokości chmury często unoszą się już ponad nami.
To spacer po nietypowej trasie nad koronami drzew, to wyjątkowy pomost widokowy. dla wszystkich
tych, którzy uwielbiają bujać w obłokach. Nie jest to typowa wieża widokowa. Jest to raczej połączenie
wieży i promenady spacerowej. Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały rok także dla
osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi na wózkach. Wszystkie drewniane elementy
wykonane są z modrzewia. Wędrując po tej ścieżce w drodze na szczyt pokonujemy odległość 750
metrów oraz zaledwie 38 m przewyższenia.
Kolejną niezwykła atrakcją Ziemi Kłodzkiej na naszej trasie będzie zwiedzanie pałacu w Gorzanowie
- późnorenesansowy okazały zespół pałacowy z dziedzińcem wewnętrznym, z elewacjami pokrytymi
dekoracją sgrafittową. Przyjrzymy się, jak zmienił się stan techniczny, wystrój pałacu po wielu latach
rewitalizacji i rekonstrukcji realizowanych przez Fundację Pałac Gorzanów, będzie można odnieść
się do stanu obiektu, który oglądaliśmy na wycieczce kilka lat temu.
Ponadto tego dnia w renesansowej rezydencji odbędzie się jarmark, degustacje regionalnych potraw
Ziemi Kłodzkiej, które przybliżą nam dawne upodobania smakowe mieszkańców.
Pospacerujemy też po Międzygórzu, będziemy podziwiać XIX-stowieczne pensjonaty i hotele w
interpretacji stylu szwajcarskiego, florenckiego, tyrolskiego, alpejska architektura i budownictwo, którą
zainspirowała księżniczka Mariann Orańska. Miejscowość zlokalizowana u stóp Masywu Śnieżnika
po polskiej stronie granicy zachwyci nas swoim położeniem. Szlak wokół wodospadu Wilczki .
Przerwa na obiad w Alpejskim Dworze w Międzygórzu – gościliśmy tam na poprzedniej wycieczce
jedząc pstrągi, obiad do uzgodnienia z uczestnikami, konieczne jest potwierdzenie wykupu obiadu do
12 lipca. Jaka będzie propozycja tym razem zostaniecie Państwo poinformowanie wcześniej.
Długopole Zdrój – park zdrojowy, pijalnia

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty
Głównej, powrót do godz. 21.00
KOSZT – 120 zł. wpłata równoważna z rezerwacją miejsca na
numer konta, który znajduje się na dotychczasowej stronie
internetowej www.annatour.pl
obejmuje koszty transportu – kameralna grupa, opiekę
przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NNW+KL
Na trasie mogą pojawić się dodatkowe atrakcje
zaproponowane przez przewodnika
Dodatkowo poza podstawową opłatą koszt wstępu 390 KCZ
wejście na Ścieżkę w Obłokach – bilet grupowy, wjazd
wyciągiem w obie strony. Pałac Gorzanów 10 zł.

