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Zielone Szkoły 3 i 4- dniowe dla klas 4-8, program wypełnia każdy dzień 
Tajemnicze i piękne Góry Sowie, największa górska twierdza Europy i udział w
bitwie wojsk napoleońskich, Kompleks Riese, wspinaczka skałkowa, salamandry i
muflony, szkielet na zamku z widokiem, miasto Frankensteina i ..…

Wyjazd ze szkoły o 6.30 pierwszego dnia, powrót ok. 20.00 ostatniego dnia.
Zakwaterowanie w urokliwym miasteczku na Przełęczy Srebrnej– Srebrnej Górze.
Zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i
Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca i oczarowuje niemal wszystkich, którzy
choć raz i choć na krótko mieli okazję z nią obcować.
Losy miasteczka przez wieki związane były z Twierdzą. W XVIII w. dla żołnierzy wybudowano
koszary. Zakwaterowanie grupy możliwe jest albo tu, gdzie dawno dawno temu rozlegały się
komendy i rozkazy, w wyjątkowym 200-letnim budynku, wybudowanym z bloków
czerwonego piaskowca, w historycznym miejscu noclegowym położonym tuż pod twierdzą, z
niepowtarzalnym przeszło 100- letnim klimatem, lub w domu tuż przy uroczym rynku.

Wyżywienie- 2 posiłki dziennie + dodatkowy obiad w ostatnim dniu i dodatkowo 2
dnia „wycieczkowy” suchy prowiant!

GÓRY SOWIE

Góry Sowie są częścią Sudetów Środkowych. Zbudowane ze skał
gnejsowych przez wielu uważane są za najstarsze góry w Polsce a nawet w Europie.
Ich wiek ocenia się na 2,5 miliarda lat. Z Przedgórza Sudeckiego Góry Sowie wyrastają nagle,
tworząc tzw. sudecki uskok brzeżny. Niezwykle ciekawym, charakterystycznym dla Gór Sowich
zwierzęciem jest muflon, który zasiedlił je przeszło 100 lat temu i przy odrobinie szczęścia
można go spotkać podczas wędrówek. Góry Sowie to kraina legend i tajemnic, związanych z
ciekawą historia tego regionu - począwszy od średniowiecza i przekazów o skarbach rycerzy rabusi, przez opowieści związane z wydarzeniami okresu wojen Prusko -Austriackich i
Napoleońskich, aż po nierozwikłane zagadki II wojny światowej.

Zapraszamy, to jest czas, by
poznać niezwykłe Góry
Sowie!
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PRZEŁĘCZ SREBRNA
TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA

Przełęcz Srebrna oddziela Góry Sowie od Bardzkich. Nad uroczym miasteczkiem
Srebrna Góra wznosi się górska warownia, większa od Twierdzy Kłodzkiej i
największa górska twierdza w Europie- nigdy nie zdobyta Twierdza
Srebrnogórska.
To nie będzie zwykłe zwiedzanie!
Uczestnicy podczas ok. 3 godzinnej zabawy na twierdzy przeniosą się w realia
Europy okresu wojen napoleońskich. Zostaną podzieleni na dwa o bozy:
francusko-polski i koalicji antyfrancuskiej, które między sobą będą rywalizować
w wykonywanych zadaniach. Zostaną odegrane bitwy, potyczki i zadania
terenowe, zapoznanie z historią Twierdzy połączone z poszukiwaniem
ukrytego skarbu; prezentacja broni czarno prochowej, zwiedzanie tarasu
widokowego.
Przeżyjcie to sami!

DZIEŃ WĘDRÓWKI I TAJEMNICY
POHUKIWANIE WIELKIEJ SOWY
Góry Sowie to obszar z niezwykle różnorodną rzeźbą terenu. Występują tu
długie doliny wdzierające się w główny masyw wzdłuż górskich potoków.
Krajobraz jest typowo górski, ze zboczy roztaczają się panoramy na okoliczne
miejscowości i oddalone pasma górskie. Góry te mają ok . 2,5 miliarda lat i
stanowią najstarszą część Sudetów.
Wielka Sowa jest najwyższym szczytem, choć ma tylko 1015 m n.p.m., jest
rozpoznawana nawet z daleka, gdyż charakterystyczna biała wieża widoczna jest
przy dobrej pogodzie nawet ze Śnieżki.
Wspinaczkę na górę można nazwać ok. 1,5 godzinnym spacerem, ale widoki z
góry przy dobrej pogodzie są przepiękne!
Przy okazji mamy nadzieję, że dzięki tej wycieczce dzieci/ młodzież
pokochają górskie wędrówki.
Wielka Sowa należy do Korony Gór Polskich, a wejście na nią pozwoli
zdobyć punkty Górskiej Odznaki Turystycznej, lub Odznaki PTTK Znam
Góry Sowie, której wybraną książeczkę każdy otrzyma!
Po drodze mijać także będziemy 2 schroniska górskie: Schronisko Orzeł i
oddalone o 15 min. od szczytu schronisko Sowa.

OLBRZYM W GÓRACH SOWICH
Góry Sowie są górami tajemnic. Wciąż nieodkryte miejsca, ciekawe
obiekty, fakty historyczne oraz legendy z nimi związane. Znajduje się tam
wiele kompleksów podziemnych korytarzy i hal. Od 1943 roku w rejonie
Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym
rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem “Riese”
(“Olbrzym”). Budowa nie została nigdy ukończona, a jej pozostałością jest
szereg podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych
mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia. Co chcieli w nich umieścić
hitlerowcy? Fabrykę broni rakietowej czy centra badawcze nad
bronią atomową lub kwaterę główną samego Hitlera? Niezwykłość
tych obiektów od lat przyciąga w rejon Dolnego Śląska rzesze badaczy i
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poszukiwaczy przygód.
Podziemna trasa turystyczna Sztolni Walimskich, w kompleksie
“Rzeczka”, jest pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych
przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny
światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich.
I Wam przyjdzie zagłębić się w te tajemnice….
WIECZÓR DRUGI
Zmęczenie minęło? Proponujemy dyskotekę!

WIĘCEJ I WIĘCEJ!
WSPINACZKA SKAŁKOWA
Wchodziliście na płoty lub drzewa? A może wspinaliście się na sztuczną
ściankę? Jeśli nie, do warto spróbować, jeśli tak, to tym bardziej warto
spróbować!
Wspinaczka na naturalnym obiekcie, jakim są skałki w Górach
Sowich będzie na pewno bardzo ekscytująca. Wspinaczkowe ABC i zajęcia prowadzone
przez instruktora na atestowanym sprzęcie.
To jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zmierzyć się ze skałą i z sobą !
GRA TERENOWA
Lubicie zagadkowe wyprawy? Ta gra terenowa jest dla Was! Zapraszamy do
udziału w grze terenowej o tematyce historyczno-przyrodniczej. Gra
przeprowadzona jest zarówno w urokliwym centrum Srebrnej Góry, jak i z
wykorzystaniem szlaków pieszych w najbliższej okolicy. Grupa podzielona
zostaje na drużyny rywalizujące ze sobą, każda z nich otrzymuje instrukcję,
mapę i szukając oznaczonych punktów znajduje wskazówki i odgaduje zagadki. Scenariusz gry
owiany jest tajemnicą...a szczegóły w trakcie zabawy!

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „ZĘBATA”
Podczas spaceru ścieżką podziwiać możemy imponujące wiadukty dawnej kolei,
zjawisko fliszu, często natknąć się możemy na salamandry plamiste i
zaobserwować stada muflonów. Zajęcia na ścieżce przyrodniczej „Zębata” mają
charakter interdyscyplinarny i podejmują zagadnienia zarówno przyrodnicze jak i
kulturowe. Na zakończenie- krótki quiz z nagrodami!

MALOWNICZY ZAMEK GRODNO
Zamek Grodno jest chyba najbardziej malowniczo położonym zamkiem na
Dolnym Śląsku, na szczycie góry Choina (450m) na skraju Gór Sowich, Wraz z
przewodnikiem przeniesiemy się w czasy średniowiecza i dowiemy o życiu
rycerzy, konstrukcji machin bojowych, czy tajemnice kuchni rycerskiej Warownia
owiana jest licznymi legendami, które poznacie… Czyj szkielet straszy w lochu
głodowym… kto i dlaczego wykuł Studnię Szczęścia… jaka przygoda spotkała synka właścicieli
zamczyska w drodze do szkoły niebezpieczną doliną Bystrzycy…. Legendy i opowieści wzbogacą
wędrówkę poprzez komnaty a zapierający dech w piersiach widok ze szczytu wieży zamkowej
wynagrodzi wszelkie trudy zwiedzania. Rozpalimy ognisko, aby posilić się przed wyjazdem i
pożegnamy piękne i tajemnicze Góry Sowie….
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TYLKO DLA WIELBICIELI HORRORÓW!
No i mamy naszą śląską Pizę! Odchyloną od pionu o 2,14m Krzywą Wieżę…
A gdzie…? I tu kolejna niespodzianka- w mieście o znajomo -dla wielbicieli
strasznych opowieści- brzmiącej nazwie- Frankenstein….
Co łączy Ząbkowice Śląskie z potworem Frankenstein? Nie spodziewaliście się
tego, jak dużo… Od prawie 200 lat sławna jest historia Frankensteina ,
wystawiana na scenach, czy przypominana w kolejny ch thrillerach… Właśnie tu, u źródeł tej
historii poznacie mroczne czasy zarazy i tragiczną śmierć grabarzy. W sali z
zaimprowizowanym sądem wyświetlany jest film, który może niekoniecznie nadaje się dla
wrażliwych dzieci, ale jest bardzo ciekawy (przygotowany przez kanał National Geographic) …
W podziemiach tego najstarszego budynku w mieście znajduje się również laboratorium dr
Frankensteina, pełne zagadkowych przedmiotów, preparatów… Tajemnicze dźwięki potęgują
klimat grozy. Niekoniecznie każdy się przerazi, ale ta wizyta zapada w pamięci…
Ten region wraz z pobliskimi Górami Stołowymi obfituje w wiele ciekawych miejsc. Jeśli chcieliby
Państwo jeszcze takie miejsce dołączyć, zachęcamy i prosimy o propozycje !
Aktualne ceny wycieczki 3-dniowej (jeśli interesują Państwa 4 dni, prosimy o kontakt,
przygotujemy propozycję:
W programie:
Cena 3-dniowej wycieczki

TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA

435 zł

od 40 uczestników

475 zł

od 32 uczestników

515 zł

od 24 uczestników

POHUKIWANIE WIELKIEJ SOWY
OLBRZYM W GÓRACH SOWICH
WSPINACZKA SKAŁKOWA lub
GRA TERENOWA lub
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „ZĘBATA”
MALOWNICZY ZAMEK GRODNO lub
TYLKO DLA WIELBICIELI HORRORÓW!

CENA OBEJMUJE:

(ceny są skalkulowane w oparciu o cenniki usług/ świadczeń/ biletów na 01.2019r. Wzrost tych cen
może wpłynąć na koszt wycieczki)

- autokar
- noclegi- zakwaterowanie pok. 3-4 os. z łazienkami, lub łazienką na 2 pokoje.
- wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiadokolacja + dodatkowy obiad jednodaniowy lub ognisko z
kiełbaskami w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na wycieczkę w góry,
-realizacja wybranego programu, a w powrotnej drodze mini- konkurs tematyczny z nagrodami 
- bilety wstępów, przewodnicy, instruktor,
- opieka pilota,
- woda dostępna w ośrodku czasie pobytu,
- ubezpieczenie NNW na 10 000 zł,
- uczestnictwo opiekunów gratis (1 opiekun/ 12 uczestników).
Zapraszamy!

BIURO EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I REGIONALNEJ ŻURAWIE
Małgorzata Różyńska
Biuro Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej Żurawie
www.zielonewycieczki.pl
Tel. 603 180 303
e-mail: biuro@zielonewycieczki.pl
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